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                          Ostrava 29.05.2020 

 
Pozvánka  
na 60. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 02.06.2020 
 

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 0 Schválení programu 60. schůze rady města 
konané dne 02.06.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh na záměr města prodat a neprodat 
nemovité věci v k. ú. Heřmanice a návrh 
nekoupit nemovitou věc v k. ú. Kunčičky, 
vše v obci Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc duben 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 
smlouvě o obchodování na finančním trhu 
s PPF bankou, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „ORG 7341 Rekonstrukce 
násosek Důlňák – Les“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh neučinit souhlasná prohlášení 
o vlastnictví pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na uzavření Darovací smlouvy 
na poskytnutí finančního daru 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 8 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
a návrh na záměr města neprodat nemovitou 
věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na přivlastnění opuštěných movitých 
věcí a jejich následná ekologická likvidace 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu   
Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 10 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
s Vodafone Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na odstranění staveb v k. ú. Poruba Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Schválení Technické změny Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt 
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-
Porubě a schválení ukončení projektu Lepší 
přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 

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

RM_M 13 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt Přívětivý úřad Poruba 

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

RM_M 14 Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou 
dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení 
MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 

Radomíra Vlčková, starostka 
městského obvodu Vítkovice 

RM_M 15 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 16 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 17 Návrh svěřit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice 
(areál Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Uspořádání 21. ročníku setkání opatrovníků 
útulkových psů v Ostravě 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 19 Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k. ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava a návrh svěřit 
pozemek městskému obvodu Nová Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
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 

RM_M 21 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 
neinvestičního příspěvku 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 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 23 Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou 
dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení 
MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 
městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 
ředitel Domova pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním vedení přípojky 
NN a vedení VVN, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. a Českomoravská 
distribuce s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na změnu účelu a stanovených podmínek 
pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků 
poskytnutých organizaci Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 

PhDr. Svatopluk Aniol, 
ředitel Čtyřlístku - centra 
pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
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RM_M 27 Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Bohumín 

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

RM_M 28 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí nadačního příspěvku 
ev. č. 0524/2020/OŽP 

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

RM_M 29 Návrh na uzavření „Dohody o ukončení nájmu“ 
v souvislosti se stavbou „Nová Karolina - Nová 
ulice Porážkova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 30 Návrh na uzavření „Smlouvy o způsobu 
provedení kácení dřevin a způsobu náhrady 
za vykácené dřeviny“ v souvislosti se stavbou 
„Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou 
s ul. Slovenskou“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 31 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
1,80 mld. Kč na investiční akce města 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 32 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 
mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu 
pro rok 2020 na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19 

Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 33 Návrh na uzavření nájemních smluv Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na uzavření nájemních smluv Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na vydání předchozích souhlasů 
s prodejem nemovitého majetku městským 
obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti, dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování 
služeb outsourcingu č. 1550/2018/IT 
se spol. OVANET, a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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RM_M 39 Optimalizace způsobu hospodaření 
v příměstských lesích statutárního města 
Ostravy 

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

RM_M 40 Návrh na zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
s vlastníkem pozemku Povodí Odry, státní 
podnik pro oprávněného statutární město 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 42 Schválení podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt „Zateplení a stavební 
úpravy bytového domu Čujkovova 29“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 43 MŠ na ul. Křižíkova Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 44 Kontrola plnění usnesení za období prosinec 
2019 a leden 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 45 „Prodloužení sběrače B do Radvanic – 
3. A 4. část – pasportizace a monitoring”, návrh 
na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1441/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

Mgr. Jan Šumbera, jednatel 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

Ing. Tomáš Výtisk, jednatel 
společnosti                        
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravu dmýchadel instalovaných 
v čistírně odpadních vod v Průmyslové zóně 
Mošnov 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Nová koncepce bydlení 
SMO“ poř. č. 041/2020 

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

RM_VZ 3 Návrh na uzavření smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
úpravy rozvodů instalací v objektu 
na ul. Ludvíka Podéště 1874/4, Ostrava, včetně 
výkonu inženýrské činnosti a autorského 
dozoru stavby 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Projektová dokumentace na doplnění 
vzduchotechnického zařízení exponovaných 
prostor v budově Nové radnice 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Cyklotrasa F, U - 
Kaminského, Ječmínkova“, poř. č. 062/2020 

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

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 
2024“ poř. č. 39/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Oprava dešťové kanalizace 
ul. Radová“ poř.č.068/2020 

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

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Stavby VO - PD+IČ+AD“, 
poř. č. 051/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace Havlíčkovo nábřeží“, 
poř. č. 054/2020 

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

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Parkoviště 
pod Frýdlantskými mosty (PD+AD+IČ)“ 
poř. č. 199/2019 

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

 

 

 

 

 

Organiza ční záležitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


