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                                                                                                                               Ostrava 07. 08. 2020 

Pozvánka  
na 66. schůzi rady města  
konanou dne 11.08.2020 

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 66. schůze rady města konané 

dne 11.08.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Michálkovice a Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářských staveb  

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostravy o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Předchozí souhlas rady města ke smlouvě  

o spolupráci 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 4 Návrh na změnu zástupce předsedy likvidační 

komise vodohospodářského majetku statutárního 

města Ostravy pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření dohody o úhradě  

za bezesmluvní užívání nebytových prostor  

v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města prodat pozemek  

v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 8 Návrh na svěření osobního automobilu městskému 

obvodu Svinov 

 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 
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RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 10 Souhlas s umístěním volebního okrsku č. 19023  

v prostorách v budově na pozemku  

parc. č. 3238/3, k. ú. Slezská Ostrava a jejich 

bezúplatné užívání 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory kampaně "NA DŘEŇ TOUR 2020" 

právnické osobě ALMA MATER, zapsaný spolek 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a VN, 

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 13 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt "Výsadba stromů v MOaP v roce 2020" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

RM_M 14 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 15 Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí 

pozemků v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín a v k.ú. 

Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

 v k. ú. Svinov a neprodat nemovité věci v k.ú. 

Stará Plesná a v k.ú. Nová Plesná,  

vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce  

v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Demolice objektů v k.ú. Mošnov - návrh Dodatku 

č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním reklamních 

poutačů, souhlas s přeložením a zkapacitněním 

stávajícího veřejného vodovodu a návrh  

na uzavření nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Dodatek č. 9 ke smlouvě o podpoře IS GINIS  

č. 1099/2007/MIS/LPO 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla 

Terénní a sadové úpravy v areálu bývalých 

kasáren Hranečník" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

rozvodného tepelného zařízení s Veolia Energie 

ČR, a.s. v souvislosti s realizací stavby ORG 3170 

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 23 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy  

o uplatňování Územního plánu Čavisova 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 24 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

za účelem provedení inženýrsko-geologických 

vrtů a atmogeochemického průzkumu  

pro společnost GEOoffice, s.r.o. a Green Gas 

DPB, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na odejmutí nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu Slezská 

Ostrava a uzavření dodatku č. 8 ke zřizovací 

listině - Domov pro seniory Kamenec 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Pověření vedoucího odboru IT služeb  

a outsourcingu k zajištění úkonů plnění dle smluv 

včetně podpisu objednávek 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 27 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 28 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc  

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

na realizaci stavby "Celkové opravy zdroje tepla  

v objektu Diagnostického centra" 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

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

stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 75,  

ul. Střelniční" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 31 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

peněžních darů do vlastnictví právnické osoby 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory 

Mgr. Michal Mariánek, ředitel 

Domova pro seniory Iris, 

příspěvková organizace 
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RM_M 32 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-

Jih a městským obvodem Moravská Ostrava  

a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 33 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

únor a březen 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 34 Žádost L. D. o prominutí dluhu ve výši  

68.553,40 Kč vůči statutárnímu městu Ostrava  

za uznané dlužné nájemné Restaurace Spolek, 

spol. s r.o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 35 Prodej podílových listů Sporobond emitenta Erste 

Asset Management, nabytých po Z. S.  

a podílových listů Konzervativní Mix FF taktéž 

emitenta Erste Asset Management,  

nabytých po L. J. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 36 Pověření člena zastupitelstva města pana  

Ing. Otakara Šimíka k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství,  

a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 

znakem České republiky při významných 

příležitostech a občanských obřadech ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 

zastupitelstva města 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 37 Dohoda o narovnání ve věci úhrady smluvní 

pokuty ze strany společnosti TLAMKA s.r.o.  

za pozdní dodání vozidel na elektrický pohon  

pro potřeby Městské policie Ostrava 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 38 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Výškovice  

u Ostravy, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité 

věci městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh  

na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na udělení souhlasu se změnami  

na nemovitém majetku 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 

ředitel Domova pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace 
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RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí  

a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Ptáček - 

správa, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy  

s Bytovým družstvem Kyjevská 1225 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na souhlas s uzavřením dohod  

č. 970/PR/NJ/2016 a č. 971/PR/NJ/2016  

s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, 

státní příspěvkovou organizací na souhlas  

s navrženými úpravami a přeložkami stavebních 

objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh na poskytnutí dvou investičních příspěvků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 45 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 46 Rozsudek soudu první instance ve věci žaloby 

vůči AMÁDEUS REAL, a. s., plný úspěch ve věci 

o 64.370.512,83 Kč 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 47 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 48 Návrh na souhlas s úpravou stávajících 

tramvajových tratí a s umístěním protihlukové 

stěny, návrh na uzavření smluv o výpůjčce, návrh 

na uzavření dodatku č. 2 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 49 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace  

ul. Moravská". Návrh na uzavření Dodatku č.1  

ke Smlouvě o dílo 1517/2019/OI/VZKÚ 

 

 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

na část budovy č. p. 1183, která je součástí 

pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na zřízení služebnosti,uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti, návrh na souhlas  

s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti se společností 

CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 53 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 

oplocení areálu - návrh Dodatku č.3 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 54 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

na pronájem bytu č. 11 v domě na ul. Horní 

3032/100, Ostrava-Bělský Les. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č. 19 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Periodické hodnocení ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, p.o. - jmenování hodnotící 

komise 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Nákup rotátorů",  

poř. č. 093/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy příkazní 

2080/2020/OI "Stavební úpravy v areálu jatka II 

(TDS+BOZP)" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na TDS při akci 

Odvádění intravilánových vod přečerpaných 

Povodňovou čerpací stanicí Žabník 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Odvádění intravilánových vod 

z PČS Žabník", poř. č. 97/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Kontejnérová stání na území města Ostravy - 

výkon TDS a BOZP 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 6 Revitalizace vodní plochy Radvanice - výkon 

TDS a BOZP 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "SPZ Mošnov TI - II. etapa, 

plynárenská zařízení", poř. č. 112/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 "Nové Lauby" - objednávka na provedení 

hydrogeologického průzkumu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Bartovice, rekonstrukce 

vodovodu ul. Za Ještěrkou - PD+AD+IČ",  

poř. č. 101/2020 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu  

a kanalizace ul. Sadová - pasportizace  

a monitoring", poř. č. 113/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

   

   

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 

v zastoupení 

 

 

______________________________ 

Ing. Vladimír Cigánek 

náměstek primátora 

- podepsáno elektronicky - 


