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                          Ostrava 25.09.2020 

 
Pozvánka  
na 71. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 29.09.2020 
 

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 71. schůze rady města 
konané dne 29.09.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Souhlas s ukončením realizace projektu 
„Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské 
Ostravy“ v rámci vyhlášených dotačních 
podmínek programu „Ozdravné pobyty pro děti 
předškolního věku“ z finančních prostředků 
Moravskoslezského kraje 

Bc. Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 2 Souhlas s ukončením realizace projektu 
„Pořízení televizních přijímačů využívaných 
v zařízeních sociálních služeb Slezské Ostravy“ 
v rámci vyhlášených dotačních podmínek 
„Programu podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb v souvislosti s přechodem 
na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 
2020“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 3 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 
a vyúčtování dvou 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 4 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele 
úvěru pro městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz ve výši 50 mil. Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 
ředitel Domova pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc srpen 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke kupní 
smlouvě na nákup rotátorů se společností HOFI 
engineering s.r.o. 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 8 Prominutí vratky v rámci spolufinancování 
projektů EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část 
(projekt A) a Zateplení a výměna oken ZŠ 
Srbská 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 9 Žádost městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky o změnu účelu použití poskytnutého 
účelového investičního transferu na realizaci 
revitalizace místního hřbitova 

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

RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 
pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
s půjčitelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
p. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 
vedení, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a smluv o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s. 
a ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Pustkovec a v k. ú. Poruba, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Českobratrská) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 16 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro projekt „Ostrčilova – inovace“ v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu 

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

RM_M 17 Změna Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
pro projekt „Obnova digitální promítací 
technologie Minikina kavárna“ ze Státního 
fondu kinematografie 

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

RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
s prodejem nemovitých věcí pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a městský obvod 
Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Žádost na poskytnutí finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí na vybavení 
provozovny „Centrum cirkulární módy 
v Ostravě“ 

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

RM_M 20 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného 
o roční míru inflace, posunutí splatnosti 
inflačního nárůstu za rok 2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených 
dodávkách elektřiny ze sítí NN pro objekty 
Statutárního města Ostrava, ev. č. zákazníka 
3089/2019/HS 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 22 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi 
Statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
k prodeji nemovitého majetku městským 
obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro CETIN a.s. 
a návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou 
osobu v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout nemovité 
věci v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 
města s uzavřením nájemní smlouvy 
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, návrh směnit nemovité věci 
a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání v budově č. p. 1374 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a Smlouvu o výpůjčce“ a „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a Nájemní smlouvy“ v souvislosti se stavbami, 
u kterých statutární město Ostrava plní funkci 
investora. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 31 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 32 Návrh na uzavření Smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a Nájemních smluv v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, 
oblast Sabinova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 33 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti“ v souvislosti se stavbou „Vodovod 
ul. P. Křičky“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 34 „Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 
Odkanalizování území sever – oblast 
ul. Štěpničkova – DPS“ - návrh na uzavření 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3042/2018/OI 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 
koupit část nemovité věci v k. ú. Koblov, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Smluv 
o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smluv o výpůjčce 
v souvislosti se stavbami „Vícepodlažní 
parkování u ZOO“ a „Dostavba kanalizace 
v ulici Hluboká“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 37 Oprava kanalizace v ul. Skautská - návrh 
na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1247/2020/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 38 Návrh na uzavření dohody o vypořádání 
vzájemného finančního plnění mezi statutárním 
městem Ostrava a panem xxxxx xxxxxxxxxx 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti kabelového vedení veřejného 
osvětlení včetně ocelového výložníku 
se svítidlem a rozvaděče s vlastníkem pozemku 
- fyzickou osobou pro oprávněného SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření dohody o úpravě smluvního 
vztahu 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání 
závazků 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění 
a změny 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 43 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 44 Návrh na souhlas s prodloužením vodovodního 
řadu a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 14. října 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 46 Transformace Domova Na Liščině - interiér - 
návrh Dodatku č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 47 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na vydání 
předchozího souhlasu k prodeji nemovitých 
věcí městským obvodem Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na záměr města pronajmout části 
pozemků v k. ú. Pustkovec, k. ú. Muglinov 
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 49 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 
ev. č. 1000/2013/MJ ze dne 07.03.2013 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Provozování zařízení určeného pro pobyt osob 
bez přístřeší, které jsou v karanténě nebo 
izolaci 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 51 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
v rámci stavby „Revitalizace knihovny 
Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce 
vnitřních prostor“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 52 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
služebností a  návrh na uzavření nájemních 
smluv se společností SPA for CARS s.r.o. 
a MEN R.S. Comp. s.r.o. 

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

 

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_MZP 2 Návrh na stanovení platu 
Ing. Tomáši Hanzelkovi pověřenému řízením 
Zoologické zahrady a botanického parku 
Ostrava, příspěvkové organizace 

Mgr. Kateřina Šebestová, 
náměstkyně primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu „Průkaz 
energetické náročnosti budov a energetické 
audity 2020“ poř. č. 138/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy      
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kompresorů 
pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV“, 
poř. č. 130/2020 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy v areálu 
jatka II – 2“, poř. č. 141/2020 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Vyhodnocení účinnosti 
nadlimitního čištění pozemních komunikací 
na území SMO“, poř. č. 118/2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí                            
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Nátěr střechy a klempířských prvků budovy 
na ul. Budečská 1373/3, Ostrava Mor. Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 6 Návrh o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na TDS + koordinátora BOZP při akci 
Odstranění objektu na parcele č. 716, k. ú. 
Výškovice u Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Hrušovská a U Parku - BOZP+TD-ČPHZ“, 
poř. č. 127/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního             
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 8 Návrh na uzavření smlouvy příkazní 
2080/2020/OI „Stavební úpravy v areálu 
jatka II (TDS+BOZP)“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 

 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


