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Pozvánka 

                          Ostrava 10.07.2020 

 
Pozvánka  
na 64. schůzi rady města  
konanou dne 14.07.2020 
 

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 64. schůze rady města 

konané dne 14.07.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 

zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 2 Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu 

H. K. 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava-

Jih 

RM_M 3 Návrh na záměr města neprodat pozemky 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením 

a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 

svěřených k hospodaření právnické osobě 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková 

organizace 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro CTPark 

Ostrava, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Souhlas s přijetím dotace z Ministerstva kultury 

na projekt Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 
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RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

zařízení distribuční soustavy, plynovodu, s jeho 

vlastníkem Green Gas DPB, a.s. v rámci stavby 

ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz 

u Smyčky Hlučínská 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 9 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 

a vyúčtování investičních příspěvků 

poskytnutých právnické osobě Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 10 Návrh na rozšíření účelu čerpání a změnu 

stanovených podmínek pro čerpání 

a vyúčtování investičního příspěvku 

poskytnutého příspěvkové organizaci Domov 

pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory 

Mgr. Michal Mariánek, 

ředitel Domova pro seniory 

Iris, příspěvková organizace  

RM_M 11 Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v rámci vyhlášených dotačních podmínek 

„Programu podpory vybavení zařízení 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na 

vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 

2020“ pro projekt „Pořízení televizních 

přijímačů využívaných v zařízeních sociálních 

služeb Slezské Ostravy“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 12 Návrh na vydání předchozího souhlasu 

s prodejem částí pozemků pro městský obvod 

Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností CTP IQ Ostrava, 

spol. s. r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Schválení vystavení objednávky na provedení 

celkové opravy motoru vozidla CAS 32 T815 

RZ 4T9 2080 jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 15 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč společnosti ADRA, o.p.s. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti území Moravskoslezského 

kraje městskou hromadnou dopravou 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 17 Přehled písemností adresovaných radě města 

a zastupitelstvu města za období od 01.12.2019 

do 30.06.2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na zajištění odborné praxe (stáže) na 

pracovišti mezi statutárním městem Ostrava 

a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 20 Návrh na uzavření "Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a Smlouvy o výpůjčce" souvislosti se stavbou 

"Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie" 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 21 Udělení souhlasu pro společnost Lottovate 

Limited 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 22 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

"Společenská místnost a vybavení odlehčovací 

služby Gajdošova 39" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 23 Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci 

programu COVID - Nájemné 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

RM_M 24 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Klub 

sportovního bruslení Modřany Praha, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 25 Souhlasné stanovisko k žádosti o zápis změny 

ve školském rejstříku Základní školy speciální, 

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 

41/98 p.o., IČ: 601977, navýšení kapacity školy 

a navýšení kapacity oboru Základní školy 

speciální 79-010B/01 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 26 Změna účelu environmentální akce "Den 

Země" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 27 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů 

a opatření Strategického plánu města Ostravy 

pro sport 2017 - 2025 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 29 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 

uzavření rámcové smlouvy na poskytování 

softwarových produktů VMware 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 30 ITI ostravské aglomerace - úprava výzvy 

Nositele ITI č. 42 Technologie III 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

 

RM_M 31 Souhlas s přijetím neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu Ministerstva práce 

a sociálních věcí České republiky na rok 2020 

vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině 

a seniorům 2020“ pro projekt „Obec přátelská 

seniorům 2020 – městský obvod Slezská 

Ostrava“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 32 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 

přebytečné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 

ředitelka Ostravského 

muzea, příspěvková 

organizace  

RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb 

outsourcingu IT Základní škole Ostrava, 

Gajdošova 9 a Základní škole Ostrava, Gen. 

Píky 13A a Dodatku č. 2 se Základní školou 

Ostrava, Nádražní 117 a společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 34 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbami 

uvedenými v rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 35 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO 

Poděbradova 19" 

Ing Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 36 Aktualizace Dohody o naplnění podmínek 

žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 

záměru ekologické revitalizace v rámci projektu 

"Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská 

a U Parku" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě a uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 

OVANET a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava Návrh 

na záměr pronájmu části pozemků 

v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření nájemních smluv 

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Smlouva na rozvoj a podporu programového 

vybavení EvAgend 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 42 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby "Rekonstrukce objektu Husova 7" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 45 Návrh na vydání platebního rozkazu Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na následnou 

péči o vysazenou zeleň v rámci projektu 

"Revitalizace městské zeleně" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 47 Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční 

projekty v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2020 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 48 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 
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RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

p.o. 

RM_M 50 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku - centra pro 

osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, 

příspěvková organizace  

RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Domov pro 

seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se 

sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory 

Mgr. Michal Mariánek, 

ředitel Domova pro seniory 

Iris, příspěvková organizace 

RM_M 52 Dodatek č. 1 smlouvy 3156/2018/IT na 

dodávku programového vybavení pro 

ověřování a podepisování dokumentů v rámci 

elektronické spisové služby 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 53 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu  

RM_M 54 Uzavření partnerské smlouvy bez finančního 

příspěvku mezi statutárním městem Ostrava 

a Rodinným a komunitním centrem 

Chaloupka z. s. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 55 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 56 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. 

Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací 

Ostrava, s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Černá louka s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zpracování projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

výkon funkce koordinátora BOZP a autorský 

dozor 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Výměna řídicího systému domovní předávací 

stanice Nové radnice blok F 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Odstranění neshod z inspekční prohlídky - 

hydraulický autovýtah 5t, nainstalovaný v 

pavilonu A výstaviště na Černé louce 3235, 

Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Stavby veřejného osvětlení II 

(PD+IČ+AD)", poř. č. 098/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu na 

ul. K Hájku", poř. č. 090/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Vybudování nové přípojky vody do objektu 

bývalé sběrny na ul. Na Jízdárně bez č.p. na 

parc.č. 2976 v k.ú. Moravská Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru 

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ poř. č. 72/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Servis klimatizačních zařízení Nové radnice Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

"Rekonstrukce VO oblast DK Poklad - PD, IČ, 

AD" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 10 VZMR dodávka systému HPE Synergy 1200 

a dalších komponentů od společnosti Com-Sys 

TRADE spol. s r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Ozelenění tramvajové trati na 

ulici Dr. Martínka II", poř. č. 32/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


