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Pozvánka 

                                                                                                                                Ostrava 15.01.2021 

Pozvánka na 85. schůzi rady města  
konanou dne 19.01.2021 

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   85.   schůze  rady  města 

konané dne 19.01.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh  na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací  z   rozpočtu statutárního města Ostravy  

pro rok 2021 v oblasti Rodinná politika 

Mgr. Petr Mika, předseda komise 

pro rodinu a volný čas RM 

RM_M 2 Návrh na  záměr města neprodat nemovité věci           

v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Povolení    výjimky      ze    stavební    uzávěry  

vymezené   kolem    zlikvidovaného   hlavního 

důlního díla „Větrní jáma Bezruč-Teresie č. 1“  

v k. ú. Slezská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 4 Návrh  na uzavření dodatku č. 11  ke  zřizovací 

listině - Domov Iris, příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Schválení zahájení přípravy  a  podání   žádosti            

o dotaci pro projekt Zásobníky na vodu pro MŠ 

a ZŠ OVA-JIH  v rámci Operačního  programu 

Životní prostředí 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava-Jih 

RM_M 6 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci  

z dotačního   programu  Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje  a   místní 

Agendy 21 pro rok 2021   na  projekt   Podpora 

místní  Agendy  21 – udržitelný    a   komunitní  

život v Porubě 

 

 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského 

obvodu Poruba 
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RM_M 7 Návrh   na   souhlas   s   umístěním vedení NN  

včetně pojistkových skříní   a   uzavření  smluv              

o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene       

k pozemkům  ve  vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Vystavení     objednávky         na      provedení 

preventivního    testování    antigenními    testy                  

k průkazu SARS-CoV-2 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 9 Návrh  na  poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků     z       rozpočtu  statutárního  města            

Ostravy   na   podporu kariérového poradenství           

na rok 2021 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 10 Souhlas    s      umístěním  zábran  na  pozemku            

v        k.ú.      Slezská Ostrava,   obec    Ostrava                    

pro DIAMO, s.p. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Předchozí   souhlas  rady města      k       nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 12 Návrh     na   uzavření    "Smlouvy   o    zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou   "Veřejné 

osvětlení Na Zvoničce" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 13 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" 

v   souvislosti   se   stavbou "Prodloužená ulice 

Ruská" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 14 Návrh  na  vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy   pronajatého   společnosti    Ostravské 

vodárny        a      kanalizace a.s.,     rozhodnutí                      

o    neupotřebitelnosti   majetku,  přebytečnosti, 

odúčtování   z  účetní    a   operativní  evidence, 

likvidaci 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Zpráva   o    stavu pořizování  územních  studií         

dle Územního plánu Ostravy 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 16 Návrh na  záměr města neprodat nemovité věci          

v  k.ú.  Nová Plesná a  v  k.ú. Stará Plesná,  vše 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smluv   o   nájmu a dodatků              

ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 18 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 

RM_M 19 Návrh  na  zřízení služebností a uzavření smluv        

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh   na   záměr města prodat nemovité  věci              

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 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 22 Žádost Spolku Lungta  o podporu  mezinárodní 

kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské 

vlajky   na  budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2021 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 23 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 24 Ujednání  o  ceně, dohoda  o poskytování záloh           

a  diagram  na  dodávku a odběr tepla - pro  rok 

2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 25 Návrh   na  uzavření dodatku  č. 1   ke  smlouvě              

o dílo a smlouvě příkazní č. 2236/2020/OI/VZ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 26 Návrh   na  vydání předchozího souhlasu radou 

města         s        uzavřením  nájemní  smlouvy                  

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Výběr   nejvýhodnější  nabídky úvěru   ve  výši          

30  mil.  Kč     na   předfinancování   dotačních 

projektů pro městský obvod Ostrava - Jih 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Výběr  nejvýhodnější  nabídky  úvěru  ve   výši            

150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového 

fondu pro městský obvod Ostrava - Jih 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 29 Návrh    na    uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene    k   pozemkům        ve      vlastnictví       

statutárního  města   Ostravy,        pro       ČEZ           

Distribuce, a. s. 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 30 Návrh      na       udělení souhlasu  se  změnami                    

na nemovitém majetku 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

Střediska volného času Korunka, 

Ostrava-Mar. Hory, příspěvková 

organizace 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout   a  vypůjčit 

části pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh  na  uzavření dodatku  č.2   ke   smlouvě 

2399/2019/OI/VZKÚ     "Výstavba   bytového  

domu na ulici Janáčkova" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 33 Návrh      na     nové složení odborné   pracovní 

skupiny (Nová koncepce bydlení SMO) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh   na  záměr města neprodat pozemek  (ul.  

Na Jízdárně), návrh  na  záměr města  neprodat 

pozemek  (Žofínská),  vše   v   k. ú.   Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh      na     záměr  města  prodat   pozemek              

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 36 Žádosti  o  uzavření dodatků  k  veřejnoprávním 

smlouvám   se   sportovními kluby VK Ostrava, 

s.r.o. a BOXING OSTRAVA, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 37 Návrh     na   poskytnutí   mimořádných  dotací              

na       rok       2021      spolkům     CENTRUM 

INDIVIDUÁLNÍCH    SPORTŮ   OSTRAVA, 

Ostravská  tělovýchovná  unie    a   Nadačnímu 

fondu      regionální       fotbalové     Akademie 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Veřejná    zakázka   "Rekonstrukce  a  rozšíření 

kanalizace    Bartovice,     2.  část   -     dešťová 

kanalizace - PD+IČ+AD", poř. č. 193/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 
 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města  

 


