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                          Ostrava 07.05.2020 

 
Pozvánka  
na 58. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 12.05.2020 
 

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 58. schůze rady města 
konané dne 12.05.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro území vymezené bezpečnostním pásmem 
starého důlního díla „Kutací jáma č. 20“ v k. ú. 
Hrušov 

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

RM_M 2 Zrušení akce 23. mezinárodní setkání jízdních 
policií 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 3 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí dotace pro projekt „RS – Ostrava, 
Fifejdy II – VII. etapa, část A“ v rámci 
Programu regenerace veřejných prostranství 
na sídlištích v roce 2020 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 4 Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků 
porubských základních škol ve školním roce 
2019/2020 

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

RM_M 5 Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekty 
„Poznávací zájezdy pro seniory 2020“ 
a „Stárnout zdravě a aktivně“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 6 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 
a „Rekonstrukce SSZ K 1021 Českobratrská x 
Sokolská třída“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 7 Schválení Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na projekt realizovaný 
v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko a Rozhodnutí č. 1 o změně 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu na spolufinancování projektu 
realizovaného v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko na projekt Společná 
CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 
největších měst Euroregionu Silesia 

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

RM_M 8 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. 

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

RM_M 9 Návrh na vyřazení movitého majetku 
z výpůjčky HZS MSK, návrh na rozhodnutí 
o přebytečnosti a návrh na svěření movitých 
věcí MOb Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh darovat pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
a k. ú. Harty, obec Petřvald, návrh darovat 
cyklostezku a komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, návrh darovat 
inženýrskou síť veřejného osvětlení vč. sloupů 
veřejného osvětlení a návrh nedarovat 
komunikaci SSMSK a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti Moravskoslezskému kraji 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 11 Návrh na zrušení usnesení rady města 
č. 03413/RM1822/50 ze dne 3. 3. 2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 12 Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k budově 
na pozemku p. č. st. 2956/14 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, návrh na zahájení 
jednání ve věci odkoupení pozemků v k. ú. 
Přívoz a v k. ú. Vřesina u Bílovce 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Schválení Registrací akcí a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotací pro projekty energetických 
úspor v bytových domech v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
vedení NN, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku 
č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. a PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Žádost o připojení bytových domů na ul. Horní 
3032/100 a 3033/102, Ostrava - Bělský Les 
a vybudování vnitřních rozvodů elektronických 
komunikací společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města prodat pozemky k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
k prodeji nemovitého majetku městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na koupi splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava a uzavřít kupní smlouvu s Domy 
Zelený vršek s.r.o. a smlouvu o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Nabytí psa dlouhodobě umístěného v útulku 
pro psy v Ostravě - Třebovicích, 
jeho přivlastněním dle § 1045 odst. 1 
občanského zákoníku 

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

RM_M 20 Návrh na úpravu právních vztahů mezi 
statutárním městem Ostrava a společností 
HOMOLA holding s.r.o. v území nacházejícím 
se v městském obvodu Stará Plesná 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového  
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 21 Návrh na podání žádosti o odkoupení části 
nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
a návrh na záměr města neprodat pozemky, vše 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na změnu členství v orgánech 
obchodních společností s majetkovou účastí 
SMO a změnu delegace zástupců statutárního 
města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 24 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 25 Návrh na odstranění stavby MŠ Chrjukinova 
č. p. 1821, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na záměr města vypůjčit prostory 
v budově v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na souhlas s napojením nově 
budovaných inženýrských sítí na stávající 
inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 
pro společnost SINEKO Reality s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 
podpory z Integrovaného regionálního 
operačního programu 78. výzvy IROP 
pro projekt „IROP 2020 - 2023 Zlepšení kvality 
bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách“ 

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

RM_M 29 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 30 Návrh na záměr města změnit smlouvu 
o výpůjčce ev.č. 01481/2002/MJ ze dne 
30.10. 2002. Návrh na záměr města pronajmout 
část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení věcného 
břemene“ v souvislosti se stavbami uvedenými 
v rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 32 Návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí 
finanční náhrady za odstraněné stromy“ 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B 
do Radvanic“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 33 Žádost společnosti RWR s.r.o. o prodloužení 
termínu čerpání poskytnuté dotace plynoucí 
z uzavřených Veřejnoprávních smluv 
č. 1956/2019/ŠaS a č. 0282/2020/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství            
a sportu 

RM_M 34 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 
1009/2020/KVA 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury            
a volnočasových aktivit 

RM_M 35 Návrh na záměr města vložit nemovitý 
a movitý majetek v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, do základního kapitálu společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, 
a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Ing. Daniel Lyčka, předseda 
představenstva obchodní 
společnosti 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „MŠ Slezská Ostrava - 
rekonstrukce otopné soustavy“, poř. č. 65/2020 

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

RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce 
hygienických místností v pravém křídle budovy 
Nové radnice“ 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 
kanalizace Kunčice a Kunčičky (PD+AD+IČ)“, 
poř. č. 195/2019 

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

 
 
 
 
 
 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


