
Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
1/4   

Pozvánka 

                          Ostrava 17.01.2020 

 

Pozvánka  
na 45. schůzi rady města  
konanou dne 21.01.2020 
 

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 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 

se společností Centrum sociálních služeb Jih, 

příspěvková organizace 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat pozemky  

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh  

a digram na dodávku a odběr tepla - pro rok 2020 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 4 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci,  

a Lidové konzervatoři a Múzické škole, 

příspěvkové organizaci 

Mgr. Barbora 

Stankušová, vedoucí 

odboru kultury                 

a volnočasových aktivit 

RM_M 5 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu "Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 6 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00912/2019/RRC  

a aktualizace Zásad pro poskytování bezúročných 

zápůjček na realizaci výměny kotlů 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 
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RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci  

v k.ú. Poruba, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše k.ú.  

obec Ostrava, návrh na zrušení části usnesení  

č. 0470/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019 a návrh  

na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Itálie a Švýcarska ve dnech  

02.-07.02.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy  

pro rok 2020 v oblasti Rodinná politika 

Mgr. Petr Mika, 

předseda komise pro 

rodinu a volný čas RM 

RM_M 12 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice  

u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

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

Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: OKD, a.s., PODA a.s., 

Dial Telecom, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1, dohody o zrušení 

smlouvy 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. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci  

v k. ú. Hrabůvka a v k.ú. Výškovice u Ostravy,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh nekoupit nemovité věci a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci, vše v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy  

a údržby na rok 2020 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě dohody  

o provozu Centra 3629/2019/MJ ze dne 19.12.2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 21 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy  

na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba -  

I. etapa 

Ing. Jaroslav Kovář, 

jednatel 

RM_M 22 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním vodovodních 

přípojek, uzavření smluv o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti, smlouvy o výpůjčce  

a nájemních smluv s fyz. osobami a společností 

QUALITOP s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti, nájemních smluv s XZB 

(Europe) s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce  

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody  

z vodovodu VV číslo 1216/19/1 pro objekt 

Kamenec 0124, Skalice u Frýdku-Místku 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 28 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu  

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší  

na ozdravné pobyty dětí ostravských škol v období 

od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí investičních účelových 

dotací příjemcům Basketbalový klub NH Ostrava 

a.s. a FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 

Bc. Martin Bednář, 

předseda komise 

pro sport RM 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

Ing. Tomáš Výtisk, 

jednatel společnosti 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 1 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti sociální péče a v oblasti zdravotnictví  

z důvodu legislativních změn 

Ing. Zbyněk Pražák, 

Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2020 II.“, 

poř. č. 001/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic  

se zhotovitelem Smaltovna Tupesy s.r.o. 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


