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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 24.07.2020 

Pozvánka  
na 65. schůzi rady města  
konanou dne 28.07.2020 

Místo jednání:        zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 65. schůze rady města 

konané dne 28.07.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na záměr města pronajmout nebytový 

prostor v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat část pozemku           

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na záměr města neprodat část pozemku         

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci       

v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě             

o dílo č. 2417/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

ORG 6042 Domov pro seniory Čujkovova - 

rekonstrukce vzduchotechniky se zhotovitelem 

stavby společností MORYS s.r.o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 6 Uzavření smluv mezi statutárním městem 

Ostrava a společností CONTERA Investment 

VIII. s.r.o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního                 

a právního 

RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
2/6   

Pozvánka 

RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky 

sítě elektronických komunikací se společností 

CETIN, a.s. v rámci stavby ORG 3220 

Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky Hlučínská 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 9 Vyjádření k oznámení o projednávání Návrhu 

zprávy o uplatňování územního plánu 

Šilheřovice 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 10 Návrh na zřízení služebností a návrh na uzavření 

smluv o zřízení služebností pro fyzickou osobu           

a společnost TESTSTAV, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na záměr města pronajmout nebytové 

prostory v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Souhlas se zřízením pietních míst na pozemcích 

v majetku statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

kanceláře primátora 

RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitosti do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 16 Návrh na připojení objektu na Pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Hrabová, Svinov, Heřmanice a Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Finanční zajištění realizace projektu Senior Point 

v Ostravě v roce 2021 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí            

a zdravotnictví 

RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout nebytové 

prostory v budově v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na záměr města darovat nemovité věci                 

v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Uzavření Smlouvy o spořícím účtu                     

se SBERBANK CZ, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 22 Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního města 

Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Návrh prodat bytovou jednotku - k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovité věci             

v k. ú. Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 38/1            

a parc. č. 438/3, oba v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích pro projekt 

"RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část B + 

XI. etapa, část B" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci           

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. 

Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 2341/2019/MJ, ve znění dodatku č. 1               

na část pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Schválení financování projektu "Rekonstrukce 

ulice Mjr. Nováka" 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - Jih 

RM_M 31 Návrh na naložení s přebytečným                                 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_M 32 Souhlas zřizovatele s předložením a realizací 

projektů v rámci připravovaného projektu 

"Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 

v MSK II", spolufinancovaného z OP VVV                   

a "výzvy k podání žádostí na podporu pravidelné 

celoroční činnosti žáků formou kroužků", 

středisky volného času, příspěvkovými 

organizacemi 

 

 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě              

o zřízení věcného břemene, návrh zřízení 

věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy             

o zřízení věcného břemene pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv               

o zřízení služebnosti s oprávněnými 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na přijetí daru 90 ks ochranných masek 

RP95M s filtrem a 90 ks náhradních filtrů                   

k ochranným maskám od Nadace J&T 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 36 Informace o ukončení projektu "Sluníčko                    

pro seniory" příspěvkové organizace Domov 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 

Mgr. Marek Tejzr, ředitel 

Domova Sluníčko, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace 

RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním sítí, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 38 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených 

dodávkách elektřiny ze sítí pro objekty 

Statutárního města Ostrava, ev. č. zákazníka 

3089/2019/HS 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 39 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 

pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace III." 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče                               

a zdravotnictví 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí              

a zdravotnictví 

RM_M 42 Žádosti městského obvodu Moravská Ostrava              

a Přívoz o poskytnutí finančních prostředků                

z Fondu životního prostředí města Ostravy              

na realizaci projektu "Obnova zeleně                            

na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční I. etapa“                

a „Revitalizace zeleně – Husův sad - I. etapa“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

optické infrastruktury a komunikačního vedení, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti a smluv o zřízení 

věcného břemene - služebností k pozemkům               

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 

ČEZ Distribuce, a.s., PODA a.s. a Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 45 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 

v rámci přípravy stavby "Cyklotrasa R Svinov - 

Polanka" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 46 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou "Kanalizace 

Folvarek, II. etapa" 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 47 Úprava rozpočtu - daň z  příjmu právnických 

osob, Výškovické mosty   

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 48 Úprava rozpočtu  Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů               

do vlastnictví právnické osoby 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 

 

 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Provedení havarijní opravy hydrantového řadu         

v areálu výstaviště Černá louka 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Revitalizace vodní plochy 

Radvanice", poř. č. 78/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 3 Veřejná zakázka "ÚČOV OSTRAVA 

Mechanické zahuštění přebytečného kalu 

(PD+IČ+AD)", poř. č. 92/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce zdroje 

tepla objektu Mateřská škola Slezská Ostrava, 

Požární 8/61, 713 00 Ostrava-Heřmanice 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení opravy místní komunikace                     

a propustku na pozemku parc. č. 484, v k. ú. 

Bobrovníky 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Dům kultury Poklad - interiér", 

poř. č. 088/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Dodávka vodoměrů 2021", 

poř. č. 099/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Dodatek č.1 ke kupní smlouvě na dodávku 30 ks 

notebooků od společnosti DILERIS a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ poř. č. 73/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 10 VZMR dodávka magnetopáskové knihovny                   

a komponentů od společnosti KLARI s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 


