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                          Ostrava 18.12.2010 

 
Pozvánka  
na 82. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 22.12.2020 
 

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 82. schůze rady města 
konané dne 22.12.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
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 2 Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové 
organizace, o snížení neinvestičního příspěvku 
na provoz na rok 2020 a poskytnutí účelového 
investičního příspěvku 

Mgr. Miroslava Sabelová, 
ředitelka Knihovny města 
Ostravy, příspěvková 
organizace                           
Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury               
a volnočasových aktivit 

RM_M 3 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění 
provozu parkovací plochy P+R Hlučínská 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 4 Uznání dluhu a dohoda o splátkách Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 
22. 6. 2016 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na souhlas s připojením a s umístěním 
vodovodní přípojky a sjezdu a nájezdu, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebností, nájemní smlouvy, smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 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 8 Návrh na úpravu Organizačního řádu 
magistrátu 

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

RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
vedení NN a uzavření smlouvy 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 10 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
parc. č. 190/134 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava Návrh na záměr 
pronájmu částí pozemku v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava Návrh na záměr změnit nájemní 
smlouvu ev. č. 0531/2019/MJ na část pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh 
na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí 
licence nástrojů Elektronické finanční kontroly 
a služeb technické podpory se spol. GORDIC 
spol. s r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 13 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelných movitých věcí statutárního 
města Ostravy, předaného k hospodaření 
právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-
Přívoz, příspěvková organizace, 
IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, 
DiS., ředitel Domova 
Slunovrat, příspěvková 
organizace 

RM_M 15 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelných movitých věcí statutárního 
města Ostravy, předaného k hospodaření 
právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-
Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 70300 
Ostrava- Vítkovice 

Mgr. Andrea Gibejová, 
ředitelka Domova Magnolie, 
příspěvková organizace 
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RM_M 16 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, 
IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 
Domova Korýtko, 
příspěvková organizace 

RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov 
Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace, IČO 70631875, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Ing. Bc. Magda Mertová, 
ředitelka Domova 
Čujkovova, příspěvková 
organizace 

RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné 
smlouvy č. 20835928-36 o kolektivním 
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s nabytím daru do vlastnictví Zoologické 
zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Hanzelka, 
pov. ředitel Zoologické 
zahrady a botanického parku 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 20 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava od GasNet, 
s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na změnu podmínek čerpání 
poskytnutého příspěvku právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace, IČO 70631956 

Mgr. Jana Schikorová, 
ředitelka příspěvkové 
organizace Dětské centrum 
Domeček 

RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem 
pozemků Povodí Odry, státní podnik, 
Euro Mall City s.r.o. jako investorem 
a statutárním městem Ostrava jako oprávněným 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 24 Dopis primátora Správě železnic s. o. 
v souvislosti s přípravou projektu 
„Vysokorychlostní trať Praha - Brno - 
Ostrava/Břeclav“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Skořápka - městské centrum uměleckých 
terapií- návrh Dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na objednávku ze smlouvy, 
ev. č.  2534/2020/LPO/VZ. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
4/4   

Pozvánka  

Seznam materiál ů zvláštní povahy: 
 

RM_VZ 1 VZMR na dodávku programového vybavení 
a poskytování služeb technické podpory 
od společnosti ICZ a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ČSOV 
Hlučínská II. etapa“, poř. č. 178/2020 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Tisk měsíčníku Ostravská 
radnice 2021“, poř. č. 187/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Distribuce informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2021“, 
poř. č. 188/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce krematoria 
Ostrava – PD“, poř. č. 043/2020 

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

 

 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


