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                          Ostrava 12.06.2020 

 
Pozvánka  
na 62. schůzi rady města  
konanou dne 16.06.2020 
 

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 0 Schválení programu 62. schůze rady města 

konané dne 16.06.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní 

bankou pro oddělenou evidenci, sledování 

příjmů a výdajů spojených s projektem – 

Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat/neprodat 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového  

RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout nemovité 

věci v k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Čeladná 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na uplatnění smluvních pokut a žádost 

občana o splátkový kalendář 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 5 Výměna a přemístění kamer na křižovatce 

Výškovická x U Studia pro rok 2020 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 6 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2020 v rámci 

Podmínek dotačního programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 

městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 7 Návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
2/8   

Pozvánka 

RM_M 8 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské 

aglomerace III." 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 9 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 

v k.ú. Nová Bělá, návrh na záměr města prodat 

nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, vše 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, návrh na záměr města prodat 

nemovitou věc v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 2020 

vyhlášeného Nadací ČEZ na projekt 

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ 

J. Valčíka v Ostravě-Porubě v rámci 

grantového řízení Oranžové hřiště 2020 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 13 Souhlas s podáním žádosti o dočerpání 

finančních prostředků pro rok 2020 v rámci 

Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 14 Uzavření smluv o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 15 Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění 

a změny 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním vedení přípojky 

NN včetně rozpojovací skříně a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 18 Rozdělení výnosů daně z hazardních her a ze 

zrušených odvodů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 19 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 18/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 20 Návrh na snížení účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy k částečnému krytí 

provozních a osobních nákladů roku 2020 

obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA,  a.s. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 21 Návrh nenabýt kanalizaci cizího vlastníka 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat 

spoluvlastnický podíl na nemovité věci 

v k.ú. Podivín, obec Podivín 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Válcovní a ul. Pohraniční) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na záměr města prodat, návrh na záměr 

města neprodat a darovat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Cihelní a Vítězná) 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 26 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 27 Souhlas se změnou přijaté dotace z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt "Zeleň 

v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích" 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starosta městského obvodu 

Radvanice a Bartovice 

RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 19/2019 o místním poplatku ze psů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 29 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 

vymezené kolem starého důlního díla „Světlík 

I“ v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování a 

stavebního řádu 

RM_M 30 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 20/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 31 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 32 Návrh na nevydání souhlasu s nabytím 

nemovité věci v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec 

Bohumín 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemek ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh darovat nemovité věci, návrh přijmout 

darem nemovitou věc, návrh na její svěření 

městskému obvodu Poruba a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, vše k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na schválení změn termínů konání akcí v 

oblasti kultury s finanční podporou SMO pro 

rok 2020, návrh na uzavření dodatků k 

veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací, 

návrh na úpravu podmínek čerpání 

poskytnutých transferů 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 2747/2019/KVA/VZKÚ - veřejná 

zakázka "Koncepce rozvoje kultury SMO", 

poř. č. 151/2019 

  

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit  

RM_M 37 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace, neinvestiční účelový příspěvek 

a navýšení poskytnuté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 
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RM_M 38 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 

neinvestičního příspěvku 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 39 Návrh na poskytnutí účelových dotací 

a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na podporu cizojazyčné výuky pro 

školní rok 2020/2021 

RNDr. Jan Veřmirovský, 

Ph.D., předseda komise pro 

vzdělávání, vědu a výzkum 

RM_M 40 Návrh na personální změnu v komisi pro 

vzdělání, vědu a výzkum rady města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 41 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a 

příspěvků z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v 

období od 1.11.2020 do 30.4.2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 42 Programy na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 

Bc. Martin Bednář, předseda 

komise pro sport 

RM_M 43 Oznámení o projednávání návrhu II. Zprávy 

o uplatňování územního plánu Vratimov 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 44 Souhlas s uzavřením "Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" 

v souvislosti s realizací projektu CLAIRO 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním SO v pozemcích 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce k nemovitým věcem 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy k části pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového  

RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na změnu dodatku ke Smlouvě o dílo 

"Průzkum spokojenosti uživatelů pobytových 

sociálních služeb" 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 48 Programy na podporu školství a podporu 

vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2021 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 49 Návrh prodat bytovou jednotku v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 50 Návrh na záměr města prodat a neprodat 

nemovité věci v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí 

v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Návrh přijmout darem nemovité věci 

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na 

pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

Vzdušných sil Armády České republiky 2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke "Smlouvě 

o výpůjčce" s Moravskoslezským krajem 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním oplocení na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Žádost o mimořádnou dotaci spolku 

AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 56 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - návrh na zvýšení 

vstupného, převod finančních prostředků z 

rezervního fondu do fondu investic, změna 

darovací smlouvy 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady 

a botanického parku 

Ostrava, p.o.  

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 57 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 

rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 

a vyhodnocení hlavních ukazatelů 

Strategického plánu pro rok 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Ing. Ivo Furmančík, člen 

představenstva 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 2 Návrh na zahájení realizace projektu Rozvoj 

vodíkové mobility v podmínkách DPO 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2019 

řediteli Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Mgr. Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora 

  

RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 4 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací v oblasti zdravotnictví a sociální 

péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 5 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti Koordinátor 

ODIS s.r.o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

 

RM_MZP 6 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti školství 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně 

primátora 

RM_MZP 7 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti Garáže 

Ostrava, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 8 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2019 

ředitelům příspěvkových organizací - Firemní 

školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

a Městského ateliéru prostorového plánování 

a architektury, příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Stavby VO - TDO II.", 

poř. č. 082/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 2 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 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


