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                                                                                                                               Ostrava 28.08.2020 

Pozvánka  
na 68. schůzi rady města  
konanou dne 01.09.2020 

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

Začátek jednání:     10:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 68. schůze rady města konané 

dne 01.09.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci           

pro projekt "Terénní práce 2021" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

RM_M 2 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci           

v rámci "Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb" (dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2021 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 3 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši            

50 mil. Kč pro městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené  

kolem starého důlního díla (jámy) „Josef“ v k. ú. 

Slezská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 5 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě            

a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu           

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 6 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty – podíly            

k pozemkům v k. ú. Doubrava u Orlové, obec 

Doubrava a v k. ú. Vlkoš u Kyjova, obec Vlkoš 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši         

200 mil. Kč pro městský obvod Slezská Ostrava 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy           

č. 706-59322-12 o škodovém pojištění majetku                  

a odpovědnosti podnikatelů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo               

a smlouvě příkazní č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 

21.10.2019 na zajištění nezbytné dokumentace                         

a předpokladů pro realizaci stavby "Rekonstrukce 

kanalizace ul. Hornopolní" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 10 Schválení vystavení objednávek na nákup 

výstrojních součástek pro členy jednotek sboru 

dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 11 Program na poskytování peněžních prostředků                   

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 

včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury                      

a volnočasových aktivit 

RM_M 12 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov           

a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 

2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 13 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši                     

300.000 Kč do veřejné sbírky konané za účelem 

zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne           

8. srpna 2020  v panelovém domě  v Bohumíně,               

na ulici Nerudova č.p. 1158, kterou pořádá 

Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem           

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 14 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 15 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Komorní scéna Aréna, 

příspěvková organizace 

 

 

 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel 

Komorní scény Aréna, 

příspěvková organizace 
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RM_M 16 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených                        

k hospodaření právnické osobě Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvková organizace 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě                    

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě  o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností AUTOCENT CZ 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Rozvoj rozšířeného zájmového území Mošnov - 

předložení Rozvojové studie a souhlas                       

s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci              

a koordinaci při přípravě a realizaci projektů             

v rozšířeném zájmovém území Mošnov 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 19 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí            

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 20 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv            

o zřízení služebností pro fyzické osoby a Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Budoucí využití pořizovaných staveb parkovacích 

domů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 22 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy                        

o smlouvě budoucí o využívání sportoviště                   

ev. č. 0721/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020 a návrh                  

na uzavření dohody o ukončení smlouvy                   

o výpůjčce ev. č. 1325/2017/MJ ze dne                   

28. 4. 2017 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh nepronajmout či pronajmout a neprodat 

nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a svěřit              

či nesvěřit je městskému obvodu Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - brusírna 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 26 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám                       

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví  
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RM_M 27 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy, Smlouvy                     

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, nájemní smlouvy a smlouvy              

o výpůjčce v souvislosti  se stavbou "Zrušení 

vyústění kanalizace Na Sovinci, napojení                    

na sběrač D” zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 28 Návrh na uzavření "Smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení služebnosti a Smluv                       

o výpůjčce" v souvislosti se stavbou "Dostavba 

kanalizace v ulici Studeňská" zahrnutou                  

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 29 Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce                      

a Smlouvy o úhradě za ušlou zemědělskou 

produkci a Smlouvy o úhradě za ušlou 

zemědělskou produkci v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 30 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního           

a právního 

RM_M 31 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov              

a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru                

do vlastnictví Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

Jiří Nekvasil, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 33 Úhrada nároku za bezesmluvní užívání pozemku    

a návrh dopisu - sdělení  na společnost 

OLGUNIAR, s.r.o., IČ 278 56 402 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního           

a právního 

RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení, návrh  na uzavření 

smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření smluv 

nájemních  k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava 

a k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
5/6   

Pozvánka 

RM_M 35 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc                  

do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Renata Gembíková, vedoucí 

odboru interního auditu                     

a kontroly 

RM_M 36 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(změna) k projektům "Transformace Domova 

Barevný svět II." a "Transformace Domova                    

na Liščině II." v rámci Integrovaného regionálního 

programu 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Pověření řízením Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Mgr. Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Odstranění objektů                       

na   ul. Vojanova v k.ú. Moravská Ostrava" poř. č. 

110/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava splaškové kanalizace             

ul. Tichá", poř. č. 121/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Provozování bezplatné telefonní linky                               

pro komunikaci s občany 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 4 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích                        

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v lokalitě 

podnikatelského areálu v Mošnově 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 

 

v zastoupení 

 

 

 ________________________________  

Mgr. Radim Babinec 

náměstek primátora 

 


