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                          Ostrava 28.02.2020 

 
Pozvánka  
na 50. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 03.03.2020 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu 
statutárního města Ostravy za porušení 
rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 2 Žádost městského obvodu Lhotka o poskytnutí 
účelového neinvestičního transferu z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na realizaci 
projektu „Revitalizace zeleně u rybníku 
ul. Kamínky“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa M 
přes Svinovské mosty“ ORG 3091 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zahrnutou do rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 5 Uspořádání Koncertu svobody dne 8. 4. 2020 
u příležitosti 75. výročí osvobození města 
Ostravy a ukončení druhé světové války 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 6 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti“ v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce křižovatky K1021 
Českobratrská x Sokolská třída“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN a NN 
a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 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 Návrh na záměr města 
nepronajmout/pronajmout část pozemku 
parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                 
a stavebního řádu 

RM_M 10 Ukončení projektu Posílení strategického 
a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů 
Úřadu městského obvodu Poruba 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 11 Zahájení přípravy a podání žádosti o finanční 
příspěvek pro projekt „Environmentální osvěta 
seniorů DPS Gajdošova“ v rámci Tematické 
výzvy OZO 2020 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 12 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Davida Witosze, člena rady města, 
do Polska (Katowice) dne 28.02.2020 a návrh 
na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Davida Witosze, člena rady města, 
do Polska (Katowice) dne 06.03.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 13 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 100.000 Kč společnosti 
FORSEE BioSolutions s.r.o. z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 14 Návrh na pojmenování nově vznikající ulice Kavalková Jolana, starostka 
městského obvodu Martinov 

RM_M 15 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) 
dne 01.02.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor                                
Mgr. Zuzana Bajgarová, 
náměstkyně primátora             
Mgr. Andrea Hoffmannová, 
Ph.D., náměstkyně 
primátora 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení VN včetně optické 
infrastruktury a uzavření smlouvy 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 
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RM_M 17 Návrh na přijetí daru a uzavření darovací 
smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti 
s Bytovým družstvem Krásnopolská 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh dílčí inventarizační komise 
na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci 
movitých věcí statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Objednávka opravy výsadeb poničených 
vandalismem v rámci projektu „Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 04“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 20 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a Smlouvy 
nájemní v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa M 
přes Svinovské mosty“ zahrnutou 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 21 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 22 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 23 Návrh na uzavření Dohody o spolupráci stran 
v oblasti životního prostředí se zaměřením 
na omezování znečišťování ovzduší s OKK 
Koksovny, a.s. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 24 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
Slezská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta a 
stavebního řádu 

RM_M 25 Plány činnosti příspěvkových organizací 
v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

Ing. Bc. Magda Mertová, 
ředitelka Domova 
Čujkovova, příspěvková 
organizace,                            
Mgr. Marek Tejzr, ředitel,  
Domova Sluníčko, 
příspěvková organizace, 
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, 
DiS., ředitel Domova 
Slunovrat, příspěvková 
organizace,                           
Mgr. Michal Mariánek, 
ředitel Domova pro seniory 
Iris, příspěvková organizace, 
Mgr. Jan Seidler, ředitel 
Domova Korýtko, 
příspěvková organizace,                 
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Mgr. Andrea Gibejová, 
ředitelka Domova Magnolie, 
příspěvková organizace,   
Ing. Radek Baran, ředitel 
Domova Slunečnice, 
příspěvková organizace,  
Ing. Juraj Chomič, ředitel 
Domova pro seniory 
Kamenec, příspěvková                      
organizace,                        
PhDr. Svatopluk Aniol, 
ředitel Čtyřlístku - centra  
pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, 
MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, 
Mgr. Jana Schikorová, 
ředitelka Dětského centra 
Domeček, příspěvková 
organizace, 

RM_M 26 Návrh prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovité věci v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ing. Libor Folwarczny, 
Ph.D., MBA, předseda 
představenstva                 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Jan Žemla, předseda 
představenstva                  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 
MBA, jednatelka společnosti          
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek           
a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rozšíření primárního 
datového úložiště“ poř. č. 023/2020 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcinguIng. 
Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění revizí, 
prohlídek a servisních úkonů elektronických 
systémů v objektech MFB III. a MFB IV. 
V areálu Moravskoslezského inovačního centra 
a.s. v Ostravě Pustkovci v roce 2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2020 II.“ 
poř. č. 001/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Provedení revizí vyhrazených elektrických 
zařízení v objektech nacházejících se v areálu 
na ul. Wattova, Ostrava -Přívoz 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření kupní smlouvy na dodávku 
kamerového systému pro Domov Magnolie 
na ul. Sirotčí v Ostravě Vítkovicích 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu v ul. Na 
Milí řích“, poř. č. 211/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Stavebně technický průzkum Novostavba 
bytového domu Kostelní-Biskupská 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 

 

 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


