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                          Ostrava 16.10.2020 

 
Pozvánka  
na 74. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 20.10.2020 
 

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 74. schůze rady města 
konané dne 20.10.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg 
V-A Česká republika - Polsko pro projekt 
„Moderní technologie bez hranic“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava-
Jih 

RM_M 2 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Programu na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021 na projekt Venkovní odpočinková 
zóna pro seniory u Domova pro seniory 
Harmonie v Ostravě-Porubě 

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

RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Knihovny města Ostravy, 
příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová, 
ředitelka Knihovny města 
Ostravy, příspěvková 
organizace 

RM_M 4 Bezúplatný převod hmotného movitého 
majetku - informační tabule 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 5 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

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

RM_M 6 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí na projekt Úprava veřejného 
prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - 
etapa B2 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 
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RM_M 7 „Parkovací plochy pod mostní estakádou 
Bazaly“. Návrh na uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
č. 2337/2020/OI/VZ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 8 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

Jana Madecká, MBA, 
ředitelka Firemní školky 
města Ostravy, příspěvková 
organizace 

RM_M 9 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením 
a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 
svěřených k hospodaření právnické osobě 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, 
ředitel Komorní scény 
Aréna, příspěvková 
organizace 

RM_M 10 Návrh na rozšíření účelu neinvestičního 
účelového příspěvku poskytnutého právnické 
osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 
Domova Korýtko, 
příspěvková organizace 

RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov 
a v k. ú. Sedlnice, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním veřejného 
osvětlení na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 
nájemní smlouvy, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací a návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti s fyzickou osobou V.P. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro GasNet, s.r.o. a Moravskoslezský kraj, 
prominutí dluhu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Zmocnění Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 15 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 
pozemku parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy na pronájem 
částí pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 18 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve SPZ Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a návrh na záměr 
pronájmu částí pozemku v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 
města s uzavřením dodatků pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky Návrh na záměr 
města změnit nájemní smlouvu s DIAMO, 
státní podnik formou uzavření dodatku č. 2 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na přijetí budoucího daru 
vodohospodářského majetku a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
s budoucími dárci K.P. a A.P. a smluv o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí majetkového odboru 

RM_M 23 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
v rámci Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2021 financovaný 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
pro poskytovatele sociálních služeb 

Richard Čermák, starosta 
městského obvodu Vítkovice 

RM_M 24 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti“ v souvislosti se stavbou 
„Odkanalizování jižní části Svinova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 25 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 26 Návrh neuzavřít smlouvu o výpůjčce a návrh 
odpovědi žadateli 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, smluv o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na neumístění umělecké intervence Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2962/2016/MJ a smlouvu o výpůjčce 
ev. č. 1157/2019/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 31 Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření 
nájemních smluv a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Žádost o akreditaci Erasmus+ 2021-2027 Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 33 Přijetí dotace v celkové výši 602 tis. Kč 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu 
nákladů spojených s vybudováním Památníku 
obětem střelby v Poliklinice Fakultní 
nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019 
a uzavření příslušné smlouvy na straně 
příjemce 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 34 Projednání žádosti nájemce týkající se smlouvy 
o nájmu nebytových prostor 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Předložení výstupů mezinárodního projektu 
AIR TRITIA spolufinancovaného z programu 
Interreg Central Europe 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 36 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro statutární město 
Ostrava k dofinancování sociálních služeb 
v r. 2020 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 
01852/2020/SOC 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 

RM_M 37 Výměna povrchu na workoutovém hřišti 
u loděnice ve Slezské Ostravě 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

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

RM_MZP 1 Projednání bodu programu valné hromady 
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2021 II“, 
poř. č. 161/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového   
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup licencí Kofax 
Express Desktop s roční podporou vůči 
spol. INFOMATIC s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Čerpací stanice odpadních 
vod VTP Poruba - rekonstrukce česlí“, 
poř. č. 145/2020 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Dům kultury Poklad – 
interiér“, poř. č. 088/2020 

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

RM_VZ 5 Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj 
programového vybavení a poskytování služeb 
technické podpory se společností BACH 
systems s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

 

 
 
Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


