
Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
1/8   
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                                                                                                                               Ostrava 07.02.2020 

Pozvánka  
na 47. schůzi rady města  
konanou dne 11.02.2020 

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 1 Návrh na záměr města prodat a neprodat 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, návrh  

na záměr města neprodat část nemovité věci  

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh nekoupit nemovité věci  

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh  

na záměr města prodat a neprodat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na záměr města darovat nemovité věci  

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Přehled souhlasů s umístěním sídla společností  

v objektech areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Kontrola plnění usnesení rady města                  

za období říjen a listopad 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy                        

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti              

a návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh  

na uzavření smluv o budoucích smlouvách            

o zřízení věcných břemen pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Vítkovice, Bartovice, Stará Bělá  

a Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na souhlas s přístupem k pozemkům  v k. 

ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh  

na uzavření nájemní smlouvy se společností 

Povodí Odry, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti 

statutárního města Ostravy a jeho orgánů              

v oblasti poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 11 Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. 

Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Plesná,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh Dodatku č. 1 - Odstranění tramvajové 

smyčky Ostrava - Výstaviště ETAPA 1. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 13 Žádost odboru strategického rozvoje Magistrátu 

města Ostravy o poskytnutí finančních 

prostředků z Fondu životního prostředí města 

Ostravy na zpracování technické dokumentace 

pro projekt „Ozelenění terminálu Dubina“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 15 Návrh na vystavení objednávky na úpravy 

projektové dokumentace "Návrh opatření             

na omezení nadměrného šíření jmelí bílého   

v Ostravě" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 16 Návrh na záměr města darovat části pozemků  

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

 

RM_M 17 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 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě                                    

o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na 

uzavření smluv o budoucích smlouvách          

o zřízení věcných břemen pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 40                

ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO   

ze dne 22. 12. 2000 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě                                

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 22 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 23 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - plán činnosti na rok 2020                       

a výjimka z nejvyššího povoleného počtu dětí 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Jana Madecká, ředitelka 

Firemní školky města Ostravy, 

příspěvková organizace 

RM_M 24 Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě                       

na poskytování služeb elektronických 

komunikací č. 0153/2011/IT se společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 25 Návrh vypovědět smluvní vztah založený 

nájemní smlouvou ev. č. 1058/2007/MJ              

ze dne 29. 5. 2007 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy                  

na pronájem části pozemku v k. ú. Slezská 

Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, 

a.s. pro oddělenou evidenci, sledování příjmů a 

výdajů spojených se Strategickou průmyslovou 

zónou Ostrava – Mošnov 

 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 30 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o díl v rámci 

stavby "Revitalizace knihovny Podroužkova, 

Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 31 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo              

v rámci stavby "Rekonstrukce objektu Husova 7" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 32 Memorandum o vzájemné spolupráci  a finanční 

podpoře za účelem realizace výstavby 

multifunkční sportovní haly v Ostravě na ulici  

U Stadiónu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 33 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 34 Objednávka na výrobu webové aplikace 

ostrava360.cz 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 35 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2020 v oblasti Školství 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 

Ph.D., předseda komise  

pro vzdělávání, vědu a výzkum 

RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv  

a povinností ze správních rozhodnutí 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 37 Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky - 

návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  

o dílo č. 3161/2019/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 38 Stanovení pořadí na podporu projektů v rámci 

výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) č. 92 - "Infrastruktura 

základních škol pro uhelné regiony" a odstoupení 

od zbývajících 2 projektů 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 39 Memorandum o spolupráci v rámci projektu 

Šachy do škol 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 40 Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 

2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady a 

botanického parku, p.o. 

RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy  

a inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a  návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. 

Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy  

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti městskou hromadnou 

dopravou mezi SMO a obcemi/městy 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 44 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové 

organizace Městský ateliér prostorového 

plánování a architektury s účinností  

od 1.1.2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního               

a právního 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Ing. Ivo Furmančík, člen 

představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Parkoviště Ostrava – Přívoz   

u smyčky Hlučínská", poř.č. 004/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa Radvanice - 

Michálkovice - PD, IČ, AD", poř. č. 168/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                   

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Demolice mostu  

ul. Výškovická (PD+AD+IČ) II.",  

poř. č. 215/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na TDS 

při akci VO - Ostrava Poruba, oblast  

v Zahradách 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na TDS a BOZP při akci Odstranění 

tramvajové smyčky Ostrava Výstaviště II. etapa 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
7/8   

Pozvánka 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zpracování projektové dokumentace 

pro realizaci akce "Demolice budov                          

v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - 

Mošnov II" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                

na údržbu zeleně v roce 2020 v rámci projektu 

"Zelená osa Vítkovic" 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Servis a údržba kanalizačních 

zařízení", poř. č. 225/2019 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                      

a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Zastávka MHD Kotva,  

ul. Výškovická", poř. č. 218/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                          

a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Expozice makaků lvích, 

gibonů a kopytníků", poř. č. 173/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií", poř. č. 008/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                     

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Sportovní hala Nová Bělá - 

TDS a BOZP", poř. č. 10/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


