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Pozvánka 

                          Ostrava 26.02.2021 

 
Pozvánka  
na 91. schůzi rady města  
konanou dne 02.03.2021 
 

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 91. schůze rady města 

konané dne 02.03.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Vyjádření k návrhu dodatku č. 1 Smlouvy 

o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro projekt 

"Malí kutilové" v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 2 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním stavebních 

a inženýrských objektů do pozemků ve 

vlastnictví SMO pro společnost New Karolina 

Residential Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 "Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti 

ul. Vrbická-Záblatská", návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 0696/2020/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 5 Návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Zpráva o činnosti komisí rady města za II. 

pololetí roku 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 8 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou "Veřejné 

osvětlení "Ostrava-Poruba, oblast 

V Zahradách" v k.ú. Poruba, obec Ostrava" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 9 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích 

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN 

a VN, uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a 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 11 Návrh na uzavření Dohody o ukončení 

smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo 

a smlouvou mandátní č. 1496/2011/OI/LPO ze 

dne 28. 4. 2011. se zhotovitelem 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 12 Oznámení o konání opakovaného veřejného 

projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování a 

stavebního řádu 

RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Souhlas ve smyslu § 129 zákona č. 183/2006 

Sb. v rámci stavby DPO a.s. "REVITALIZACE 

TRAMVAJOVÉ SMYČKY HLUČÍNSKÁ" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

  



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
3/5   

Pozvánka 

RM_M 15 Plány činnosti příspěvkových organizací 

v oblasti kultury pro rok 2021 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského p.o. 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o. 

JUDr. Jarmila Hájková, 

ředitelka Divadla loutek 

Ostrava, p.o. 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, 

ředitel Komorní scény 

Aréna, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, p.o. 

Mgr. Miloslava Soukupová, 

ředitelka Lidové 

konzervatoře a Múzické 

školy, p.o. 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 

ředitelka Ostravského 

muzea, p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

PLATO Ostava, p.o 

RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě 

o dílo, ev.č.3064/2020/MP/VZ 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 17 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Dohoda o vypořádání Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 19 Návrh na poskytnutí čtyř 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 20 Návrh na vyhlášení výzvy ve věci finanční 

pomoci subjektům z neziskového sektoru pro 

zmírnění dopadů mimořádných a krizových 

opatření orgánů veřejné moci k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění COVID-19 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 21 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami 

odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_M 22 Podání žádostí o podporu do Integrovaného Ing. Václav Palička, vedoucí 
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regionálního operačního programu pro projekt: 

"Rekonstrukce přestupního uzlu Důl Odra" 

(tramvajová zastávka Důl Odra) 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 23 Návrh na naložení s neupotřebitelným 

majetkem statutárního města Ostravy v užívání 

Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o dílo 

č.0384/2021/OI "Výstavba bytového domu na 

ulici Janáčkova - Náhradní výsadba" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na 

zajištění výkonu odborného báňského dohledu 

při stavbě "Kanalizace splašková Plesná - II. 

etapa, II. část" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_VZ 2 Výměna řídícího systému VZT 2 kuchyň a 

VZT 18 salónky, kuchyň a sociální zařízení v 

Objektu Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Budova Nové radnice - 

klimatizace", poř. č. 4/2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Ostravou na alternativní 

pohon III", poř. č. 014/2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na projektovou dokumentaci ke změně 

užívání stavby 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 


