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            Ostrava 15.06.2020 

 

Dodatek 
na 62. schůzi rady města  
konanou dne 16.06.2020 
 

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 58 Návrh na zřízení služebností a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného 

CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Návrh koupit nemovité věci 

v k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 60 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

na projekt Rekonstrukce IT, dětské hřiště - 

hradní nádvoří a hradní terasa Lučina 

s občerstvením a neinvestiční účelové dotace na 

projekt Návštěvnická karta OVA card a návrh 

na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 

č. 3183/2019/KP společnosti Černá louka s.r.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 61 Žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., 

o změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA a uzavření 

Dodatku č.1 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 

RM_M 62 Návrh k rozhodnutí o výběru dodavatele na 

zpracování zahradně-architektonické studie 

"Revitalizace Tylova sadu" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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RM_M 63 Návrh na vzájemné darování nemovitých věcí 

mezi statutárním městem Ostrava 

a Moravskoslezským krajem, návrh svěřit 

nemovité věci městskému obvodu, vše 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 64 Návrh na uložení odvodů z investičních fondů 

a zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativních změn na 

osobní náklady 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 

RM_M 65 Návrh na uzavření Směnné smlouvy 

k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava se společností Lidl Česká 

republika v.o.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 66 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Horní 

Datyně, obec Vratimov a v k.ú. Krásná pod 

Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci 

v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec 

a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 67 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava a v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec 

Vřesina 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 68 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 69 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 70 Návrh na jmenování nového zástupce 

statutárního města Ostravy do Sdružení pro 

výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do 

Partnerství pro městskou mobilitu 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

  



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

3/3 

Dodatek 
 

RM_M 71 Žádosti spolků Sdružení sportovních klubů 

Vítkovice, z. s. a Ostrava Chess z. s. 

o prodloužení termínu čerpání dotace 

a prodloužení termínu pro dodání vyúčtování 

plynoucí z Veřejnoprávních smluv 

č. 0283/2020/ŠaS a č. 0285/2020/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 72 Návrh na vystavení pověření k zastupování 

statutárního města Ostrava pro společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., ve věci zajištění platnosti 

stávajících rozhodnutí k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových v Průmyslové zóně 

Mošnov 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 73 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace II. 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 74 Pověření členky zastupitelstva města paní 

Mgr. Lucie Foldynové, 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 touto členkou zastupitelstva 

města 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 75 Návrh na poskytnutí účelových dotací z 

rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor 2020–

2021 a na prodloužení termínů dotační výzvy 

fajnOVY prostor 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 76 Návrh přijmout darem pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Zelená) od MSK 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 77 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 78 Návrh na změnu stanov zájmového sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

  



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

4/3 

Dodatek 
 

RM_M 79 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 80 Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl 

na nemovité věci v k.ú. Koblov a nemovitou 

věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit 

spoluvlastnické podíly na nemovité věci 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 81 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do 

výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Renata Gembíková, 

vedoucí odboru interního 

auditu a kontroly 

RM_M 82 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava - převod v ploše 

pojmenované SLZA 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 83 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na 

uzavření dodatku k memorandu o spolupráci při 

uspořádání olympijského festivalu 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 84 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na Rekonstrukci 

Sportovního areálu Poruba - I. etapa 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti Sportovní 

a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

RM_M 85 Návrh na vstup statutárního města Ostrava do 

spolku Spolek na podporu sportu, dětí 

a mládeže, z.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 
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RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Ing. Daniel Lyčka, předseda 

představenstva 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací 

Ostrava, s.r.o. 

Ing. Daniel Lyčka, jednatel 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 9 Převod akcií společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, 

předseda představenstva 

obchodní společnosti 

Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

RM_MZP 10 Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava 

– Mošnov  

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_MZP 11 Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 

města Ostravy a návrh na úpravu počtu 

funkčních míst odboru územního plánování 

a stavebního řádu a odboru kanceláře 

primátora 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

Mgr. Zuzana Bajgarová, 

náměstkyně primátora  

RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

realizaci "Ozelenění terminálu Dubina" 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Nákup obuvi", 

poř. č. 057/2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Nákup bund", 

poř. č. 058/2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

provedení projektu "Využití prostranství na 

Masarykově náměstí" v k.ú. Moravská 

Ostrava v režimu in-house 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


