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                          Ostrava 24. 02. 2020 

 

Dodatek 
na 49. schůzi rady města  
konanou dne 25.02.2020 
 

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 69 Žádost J. P. o prominutí dluhu vůči statutárnímu 

městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvořícího 

překážku na pozemní komunikaci 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správy 

RM_M 70 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 71 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí pro projekt "Obnova v lokalitě 

Šporovnická v k.ú. Radvanice 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starosta městského 

obvodu Radvanice  

a Bartovice 

RM_M 72 Dodatek č. 1 „Smlouvy na poskytování služeb  

v rámci veletrhu MIPIM 2020“,  

ev. č. 0257/2020/OSR/VZKÚ“ 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. 3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018  

na realizaci stavby "Heřmanice - rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina - SO 06"  

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 74 Návrh na schválení nového Organizačního řádu 

Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

RM_M 75 Žádost Colour Production, spol. s.r.o.,  

a Dream Factory Ostrava, z.s., o navýšení 

poskytnutých neinvestičních účelových dotací  

v oblasti kultury 

 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady 

města 
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RM_M 76 Návrh na záměr města darovat pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice,  

obec Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, 

Moravskoslezskému kraji 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 77 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 

oplocení areálu - návrh Dodatku č.2 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 78 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města  

č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 79 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

užitného prostoru v kolektorech ve vlastnictví SMO 

a ve správě OK a.s. se společností OVANET a.s. 

Návrh na záměr pronájmu užitného prostoru  

pro ukládaní inženýrských sítí v kolektorech Návrh 

plné moci se společností OK, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 80 Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy  

75. výročí osvobození města 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 81 Odkup akcií společnosti Ostravské vodárny  

a kanalizace, a. s. 

Ing. Tomáš Macura, 

MBA, primátor 

Mgr. Radim Babinec, 

náměstek primátora 

RM_M 82 Návrh zrušit usnesení ZM č. 0555/ZM1822/9 ze dne 

16. 10. 2019, návrh koupit nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro realizaci 

projektu "Městečko bezpečí" a návrh zřídit právo 

stavby, pro realizaci projektu "Městečko bezpečí" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 83 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - "TROJZUBEC" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 84 Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního 

práva, zákazu zcizení a zatížení, zákazu využití 

uvolněného zástavního práva a zákazu záměny 

zástavního práva 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_M 85 Návrh Dodatku č. 1, ev. č. 3243D1/2020/ŠaS  

ke Smlouvě o spolupráci, ev. č. 3243/2016/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 2 Předžalobní výzva k plnění Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_MZP 3 Informativní zpráva pro rozhodnutí o dalším 

vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 

Ing. Tomáš Macura, 

MBA, primátor 

Mgr. Radim Babinec, 

náměstek primátora 

Ing. Daniel Morys, MBA, 

předseda představenstva 

RM_VH 4 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 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provádění kontrol, servisu a dodávek věcných 

prostředků požární ochrany a zařízení  

pro zásobování požární vodou pro objekty  

ve správě SMO, hospodářské správy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správy 

RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 

75. výročí osvobození města Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

"Zajištění výuky a výcviku žáků" 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 6 "Rekonstrukce studny S5, prameniště Nová Ves" 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní  

k veřejné zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 7 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  

a smlouvy příkazní č. 2288/2019/OI na akci 

„Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova – 

úsek A“ týkající se změny Územního rozhodnutí, 

přepracování dokumentace, prodloužení lhůty 

plnění a navýšení ceny díla. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Rekonstrukce systému měření  

a regulace Domova Sluníčko", poř. č. 219/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ  

na akci "Cyklistické propojení Poruby  

s Vřesinou". Předmětem dodatku č. 1 je navýšení 

ceny vůči původní smlouvě o dílo 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


