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                                                                                                                               Ostrava 03.04.2020 

Pozvánka  
na 54. schůzi rady města  
konanou dne 07.04.2020 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 54. schůze rady města 

konané dne 07.04.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor  

RM_M 1 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší a na realizaci 

projektu "Revitalizace prostoru                        

před pavilonem A na Černé louce"                     

od společnosti OKK Koksovny, a.s. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 2 Poskytnutí finančních prostředků z rezervy 

na rozvoj a obnovu bytového fondu                     

ve vlastnictví SMO a z účelové rezervy na 

předfinancování a spolufinancování projektů 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami 

odboru investičního zahrnutými                          

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 4 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů           

v rámci dotačního programu "Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 5 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 6 Objednávka licencí k prémiovým reportážím 

o aktuálním dění v Ostravě u POLAR 

televize Ostrava, s.r.o., vysílaným v termínu 

od 23.3. do 30.4.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 
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RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, 

p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k.ú. Přívoz, návrh na záměr města 

neprodat a nesměnit nemovitou věc v k.ú. 

Poruba a návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na uzavření nájemní smlouvy                  

na pronájem pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na svěření pozemků MOb Petřkovice, 

MOb Mariánské Hory a Hulváky a MOb 

Nová Ves a odejmutí pozemku MOb 

Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření smluvních vztahů                    

s Českou republikou - Státním pozemkovým 

úřadem a GasNet, s.r.o. v souvislosti                   

se stavbami odboru investičního zahrnutými 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 12 Odvolání a jmenování členů pracovní 

skupiny rady města - „Systém sdružených 

nákupů“ 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_M 13 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelných movitých věcí statutárního 

města Ostravy, předaného k hospodaření 

právnické osobě Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví právnické osoby Domov 

pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 

70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 

ředitel Domova pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 15 Odstoupení od smlouvy o poskytování 

právních služeb ev.č. 0471/2010/MP 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 
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RM_M 16 Návrh na zrušení části usnesení, návrh                  

na souhlas s umístěním inženýrské sítě                

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh               

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě            

o zřízení věcného břemene pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o zřízení věcného břemene pro společnost 

Veolia Energie ČR, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                

o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 

služebnosti s T-Mobile Czech Republic a.s.  

a CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

v souvislosti se stavbou zahrnutou                       

do rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 20 Úprava rozpočtu – výdaje na krizová 

opatření 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rozšíření primárního 

datového úložiště“ poř. č. 023/2020 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávky 

obalového materiálu, jednorázových papírových 

výrobků, drogerie a čisticích prostředků                  

pro SMO a městské organizace 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Obnova výpočetní techniky - 

PC", poř. č. 022/2020 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r. 

primátor 


