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                                                                                                                               Ostrava 11.12.2020 

Pozvánka  
na 81. schůzi rady města  
konanou dne 15.12.2020 

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 81. schůze rady města konané dne 

15.12.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním 

žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace                     

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci            

146. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ 

pro projekt „Modernizace kulturního domu                           

v Heřmanicích“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 2 Odpisový plán na rok 2021 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, městskému obvodu 

Michálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Rozpočty na rok 2021, střednědobé výhledy rozpočtu 

na léta 2022-2023 a odpisové plány na rok 2021 

příspěvkových organizací zřízených Zastupitelstvem 

města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 5 Souhlas se změnou přijaté dotace z Operačního 

programu Životního prostředí pro projekt "Obnova 

zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice" 

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

městského obvodu Radvanice            

a Bartovice 

RM_M 6 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 nájemní smlouvy s fyzickými 

osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh dodatku č.9  ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO 

o poskytování služeb elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 8 Kompenzace 50% ztráty příjmů                                                 

z nájemného/pachtovného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Zrušení rozhodnutí o poskytnutí investičních příspěvků 

na realizaci elektronické požární signalizace dvěma 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 10 Přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování 

zvýšených provozních výdajů a sanací výpadů příjmů 

v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných 

a krizových opatření v sociálních službách                           

v souvislosti s epidemií COVID_19 pro Statutární 

město Ostrava 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 11 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory "Ceny MOSTY za rok 2020" právnické osobě 

Národní rada osob se zdravotním postižením České 

republiky, z.s. 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavebních                                 

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh                 

na uzavření nájemní smlouvy se společností Palác 

Slavíkova s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího výboru 

MAP ORP Ostrava II, schválení Dodatku č. 1                 

ke Statutu Řídícího výboru projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, vzetí na vědomí 

aktuálních informací z realizace projektu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv                  

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro oprávněného CETIN 

a.s. a pro oprávněného PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Ukončení projektu "Vstup do Zoo Ostrava zdarma" 

financovaného z dotace Moravskoslezského kraje 

Ing. Tomáš Hanzelka, ředitel 

Zoologické zahrady                            

a botanického parku Ostrava, 

příspěvková organizace 
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RM_M 17 Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost 

GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o dílo se společností 

Aveton s.r.o., Krátkého 211/2, Vysočany,                    

190 00 Praha, IČO: 02436647 na zajištění měření 

vzduchových a kročejových neprůzvučností a dále 

rychlosti vibrací na konstrukcích objektu v rámci akce 

"Koncertní hala města Ostravy" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 19 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním 

území obce Ostrava, jako vlastníka sousední 

nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním splaškové kanalizace   

do ochranného pásma vodovodního řadu ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava vše v k.ú. Petřvald, obec 

Petřvald, pro Obec Petřvald 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní období roku 2021 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 23 Návrh na uzavření dohody o povolení vstupu             

na pozemky 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku parc. 

č. 731/12 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

plnění funkcí lesa 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad - 

návrh Dodatku č. 3 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 26 Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků - návrh 

Dodatku č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch                    

a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik 

Ostrava a. s. 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním přípojky dešťové 

kanalizace, plynovodní přípojky, schodiště                             

a předsazené fasády s požárním schodištěm                         

do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy             

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, pro Ostravica 2020 s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání s NEW DESIGN 

Hanko & Burek s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky              

a části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava s Moravskoslezským krajem 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 33 Návrh přípravy projektu "Transformace Dětského 

centra na Centrum komplexní péče" 

Mgr. Jana Schikorová, ředitelka 

příspěvkové organizace Dětské 

centrum Domeček 

RM_M 34 Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím 

pozemkům v souvislosti se stavbami zahrnutými              

do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti 

svěřené městskému obvodu Vítkovice a k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 36 Objednávka k zajištění zimního programu v r. 2020           

a v r. 2021 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 37 „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní" Návrh             

na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

3407/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 38 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti TAMEH Czech 

s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie                

s Českým vysokým učením technickým v Praze, 

Fakultou architektury, pro výstavu 

 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 

ředitelka Archivu města Ostravy  
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RM_M 40 Souhlas vlastníka s výhledovým plánem obnovy                   

a údržby majetku užívaného na základě Dohod                      

o provozu pro Ozdravné centrum Ještěrka a Vodní 

areál Jih na rok 2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 41 Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury                           

a volnočasových aktivit 

RM_M 42 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci                            

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na realizaci 

akce "Stavební úpravy a rekonstrukce střechy                      

na zelenou střechu na objektu p.č. 2099 k.ú. 

Radvanice" 

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

městského obvodu Radvanice           

a Bartovice 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví a odboru hospodářské správy 

Magistrátu města Ostravy k 1.1.2021 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

Ing. Břetislav Gibas, tajemník 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu     

na zajištění pravidelného úklidu garáží MMO                 

na ul. Pašerových v roce 2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Servisní činnost na tepelných 

zařízeních", poř. č. 185/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Distribuce informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2021", poř. č. 

188/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Tisk měsíčníku Ostravská radnice 

2021", poř. č. 187/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
6/6   

Pozvánka 

RM_VZ 5 VZMR Technická podpora serverů HP Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Revitalizace okolí řeky Ostravice 

(Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3 - TDS a BOZP", 

poř. č. 164/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Revitalizace okolí řeky Ostravice 

(Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3", poř. č. 151/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům                

u MNO", poř.č. 195/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města  

 


