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                                                                                                                               Ostrava 19. 06. 2020 

Pozvánka  
na 63. schůzi rady města  
konanou dne 23.06.2020 

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 63. schůze rady města konané 

dne 23.06.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava  

za měsíc květen 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 2 Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího 

výboru MAP ORP Ostrava II, aktuální informace 

z realizace projektu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 3 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Klub 

sportovního bruslení Modřany Praha, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 4 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku   

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na předání vodohospodářských staveb  

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  

se společností Korejské potraviny s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a nájemní 

smlouvy k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 

pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava s Dopravním 

podnikem Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Udělení souhlasu pro společnost Lottovate 

Limited 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 
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RM_M 10 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem  

v užívání Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 11 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného         

o roční míru inflace 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 

vedení, vedení VN a NN včetně rozvodné skříně    

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a věcného břemene k pozemkům        

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,            

pro T-Mobile Czech Republic a.s. a ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemku            

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 14 Žádost o dotaci pro projekt „Zoo - podpora 

turistických atraktivit MSK 2020“ 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady                    

a botanického parku Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 15 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci     

v sociální oblasti 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 16 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

akce Zažít Ostravu jinak 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru         

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

Střediska volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace 

RM_M 18 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč 

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury             

a volnočasových aktivit 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 
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RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

stavby v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na personální změny v komisích rady 

města, a to Komisi pro vzdělávání, vědu a výzkum 

a Komisi sociální, zdravotní a pro rovné 

příležitosti 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 21 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku 

plnění funkcí lesa a návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 22 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů                  

a opatření Strategického plánu města Ostravy  

pro sport 2017 - 2025 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 23 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

stavby v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,  

se společností HOMOLA holding s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 

Statutu města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 26 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 27 Návrh na personální změny v pracovní skupině 

rady města Prevence kriminality na místní úrovni 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 29 Návrh na navýšení investičního příspěvku 

Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace, na dofinancování akce "Rekonstrukce 

a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat 

včetně základního vybavení" a změnu účelu          

a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 

příspěvku  

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., 

ředitel Domova Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace 

RM_M 30 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí  

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na straně oprávněného s vlastníkem 

pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků   

za účelem vyrovnání vzájemných práv                   

a povinností vyplývajících z původně sjednaných 

smluv formou objednávky 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení služebností a nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les. Návrh na uzavření dohody o skončení 

nájmu bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3032/100, 

Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemek 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,            

s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání - Vojanova 1a), 

Ostrava-Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření nájemních smluv Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv             

o výpůjčce v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce 

VO Ostrava - Zárubek v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se 

stavbou "Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek", zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 40 Výzva k podání nabídek pro vybudování                 

a provozování nabíjecí infrastruktury 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouva příkazní č. 1129/2020/OI/VZ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Jan Žemla, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

Ing. Jiřina Gáliková, předseda 

představenstva 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Vladimír Blahuta, jednatel 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální 

péče a zdravotnictví 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_VZ 1 Radě města je předkládán návrh na uzavření 

smlouvy o dílo na zhotovení stavby ORG 3271 

„Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem    

pod ulicí Místeckou“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu           

a kanalizace ul. Sadová", poř. č. 87/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení opravy systému elektrické požární 

signalizace v objektu rekreačně ozdravného 

zařízení Pstružovská 164, Frýdlant nad Ostravicí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány 

parkoviště Jih 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Zvýšení bezpečnosti budov Nové radnice - 

projektová dokumentace 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 6 Smlouva o poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku   

a kvalifikovaných elektronických časových 

razítek v rámci služby I.CA RemoteSeal 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Vzdělávání sociálních 

pracovníků statutárního města Ostravy",               

poř. č. 028/2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Relax zóna Masarykovo 

náměstí - PD, IČ, AD", poř. č. 46/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

pasportizace a monitoringu přilehlých objektů          

v rámci stavby “Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická – Záblatská (mimo 

SV část oblasti)” 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Inteligentní zastávky - II. etapa 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 079/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Havlíčkovo nábřeží” 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby  

(TD 2020)", poř. č. 63/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

Organizační záležitosti 

  

 

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 


