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                          Ostrava 14.02.2020 

 
Pozvánka  
na 48. schůzi rady města  
konanou dne 18.02.2020 
 

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 1 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2020 a neinvestičních 

příspěvků a transferů pro rok 2020 v oblasti 

kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 2 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2020 v oblasti Volný čas 

Mgr. Petr Mika, předseda 

komise pro rodinu 

a volný čas 

RM_M 3 Žádost Lidové konzervatoře a Múzické školy, 

příspěvkové organizace, o snížení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 

RM_M 4 Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace, o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 

RM_M 5 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 

SDD "Antonín" v k.ú. Moravská Ostrava 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

RM_M 6 Návrh na změnu zástupce v dozorčí radě 

obchodní společnosti Společnost pro využití 

letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Mariánské Hory 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 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 9 Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

RM_M 10 Informace společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. o vratce části kompenzace za 

veřejné služby za rok 2019 

Ing. Daniel Morys, MBA, 

předseda představenstva 

DPO a.s. 

Ing. Aleš Hladký, člen 

představenstva DPO a.s. 

RM_M 11 Uzavření licenční smlouvy mezi statutárním 

městem Ostrava a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ohledně poskytnutí 

autorských práv v rámci projektu Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 12 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt "Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014-2020 III." 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 13 Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce 

č. 1568/2006/MP ze dne 10.8.2006 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Návrh na záměr města pronajmout pozemky 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Ukončení projektu Poruba myslí na budoucnost Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 16 Zahájení přípravy a podání žádosti o 

nenávratný finanční příspěvek 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 17 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt "Objevujeme svět techniky" v rámci 

programu INTERREG V-A Česká republika - 

Polsko 2014-2020 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 18 Smlouva o provádění monitoringu rizikových 

dřevin na rok 2020-2022 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro společnost MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení věcných břemen pro 

společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro Letiště          

Ostrava, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti s fyz. osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN včetně rozpojovací skříně, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, dohody o zrušení smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o zřízení věcného břemene 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 345/2 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru 

registrační číslo 714002200002, ev. 

č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 26 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v 

katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 27 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 28 Návrh na zplnomocnění společnosti 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné 

politiky na období 2019-2022 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 
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RM_M 30 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2020 v oblastech podpory osob s 

handicapem, prevence kriminality a 

zdravotnictví a návrh na poskytnutí finančního 

daru za účelem zabezpečení prevence 

kriminality 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 31 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí víceletých 

neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro oblast sociální 

péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 32 Program a podmínky na poskytování peněžních 

prostředků z výnosu daní z hazardních her pro 

oblast sociální péče pro rok 2020 včetně návrhu 

na vyhlášení výběrového řízení 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 33 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s 

provedením staveb v k.ú. Hrušov, obec 

Ostrava, pro společnost CONTERA Investment 

VIII. s.r.o. ke stavebnímu řízení 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na poskytnutí dotací 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektů "Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji - 2. výzva" a 

"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 

3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 35 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 36 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 37 Návrh na koupi železniční točny 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od 

spol. ČD Cargo, a.s., návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Pravidelná informace o stavu projektů 

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická 

průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 

zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za 

II. pololetí roku 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 39 Smlouvy O spoluvystavování a prezentaci 

a Darovací smlouva k veletrhu MIPIM 2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
5/6   

Pozvánka 

RM_M 40 Informace o stavu projektu Com.Unity.Lab 

financovaného z 85% z ERDF z programu 

URBACT III 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 41 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní 

dopravy imobilních občanů 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 42 Rekonstrukce a modernizace Domu kultury 

Poklad II - návrh Dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o odvádění 

odpadních vod tlakovou kanalizací č. 0164/Vy 

pro objekt Pstružovská 0164, Frýdlant nad 

Ostravicí, 739 11 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 
 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

Ing. Pavel Kollár, předseda 

představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

Ing. Michal Hrotík, člen 

představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, 

Ph.D., vedoucí odboru 

platového a personálního 

RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 50-ti kusů 

čteček čárových kódů vůči spol.                       

C SYSTEM CZ, a. s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 2 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služby 

videokonference se spol. K2 atmitec s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2020 

 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 
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RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 

velkoobjemových tiskáren od společnosti 

Vidaron a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů", 

poř. č. 13/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek", poř. č. 186/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Parkovací objekty DK 

Poklad II. (PD+AČ+IČ)", poř. č. 14/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "MSIC budova Piano, 

rekonstrukce střechy", poř. č. 209/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Průzkum spokojenosti 

s poskytovanými službami v pobytových 

zařízeních pro seniory", poř. č. 11/2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


