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                          Ostrava 27.11.2010 

 
Pozvánka  
na 79. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 01.12.2020 
 

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 79. schůze rady města 
konané dne 01.12.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc říjen 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 2 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, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 Návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 
vymezené kolem zlikvidovaného hlavního 
důlního díla (jámy) „Jindřich“ v k. ú. Slezská 
Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování             
a stavebního řádu 

RM_M 5 Návrh na odpis 28 pohledávek statutárního 
města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 07318-2019-4502-S-0592/02-UV-023-
SU0449, evidenční číslo smlouvy SMO 
č.2958/2019/VZKÚ ke stavbě „Odkanalizování 
jižní části Svinova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 7 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na záměr 
města darovat nemovitou věc v k. ú. Poruba-
sever a návrh na záměr města nesměnit 
nemovité věci v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města nezměnit/změnit 
nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 
22. 6. 2016 formou uzavření dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků 

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

RM_M 10 Návrh na realizaci výběrového řízení 
pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2021 

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

RM_M 11 Informace o plnění usnesení zastupitelstva 
města 

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

RM_M 12 Návrh na změnu stanovených podmínek 
pro čerpání a vyúčtování investičních 
a účelových neinvestičních příspěvků 
poskytnutých příspěvkovým organizacím 
v oblasti sociální péče 

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

RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 
12.11.2019 na realizaci stavby „Oprava 
vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 14 Návrh na záměr pronajmout části pozemků 
na území statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Moravskoslezského kraje mezi 
statutárním městem Ostrava 
a Moravskoslezským krajem 

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

RM_M 16 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, 
příspěvková organizace 
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RM_M 17 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

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, 
příspěvková organizace 

RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s podáním žádosti o nadační příspěvek 
a udělení předchozího souhlasu s přijetím 
nadačního příspěvku do majetku příspěvkové 
organizace Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO 70631867, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 
Domova Korýtko, 
příspěvková organizace 

RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Kupní 
smlouvě ev. č. 3380/2017/MJ ze dne 
12. 12. 2017 pro PRINTO, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh prováděcí smlouvy na technickou 
podporu produktu VMware se spol. MERIT 
GROUP a.s. 

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

RM_M 21 Prodloužení platnosti Strategie prevence 
kriminality statutárního města Ostravy 
a Strategie protidrogové politiky statutárního 
města Ostravy 

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

RM_M 22 Výjimka ze závazného limitu stanoveného 
Statutem města Ostravy a poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu města 
městskému obvodu Krásné Pole 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální 
péče 

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

RM_M 24 Návrh Dodatku č. 1 ke Statutu Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

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

RM_M 25 Návrh na vyřazení movitých věcí z nájmu FK 
Stará Bělá z. s., návrh na rozhodnutí 
o přebytečnosti a neupotřebitelnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na souhlas s realizací záměru stavby 
vodovodu s napojením na stávající vodovod 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Schválení návrhu Plánu dopravní obslužnosti 
území statutárního města Ostravy na období 
2021 - 2025 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 28 Návrh na poskytnutí účelových dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu fajnOVY prostor 2020 - 
2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 29 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 
50 mil. Kč na opravy a rekonstrukce 
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 31 Návrh zrušit usnesení rady města 
č. 05291/RM1822/78 ze dne 24. 11. 2020, 
bod 5) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Rozdělení výnosu daně z hazardních her Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 33 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 34 Smlouva o poskytování služeb technické 
podpory 

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

RM_M 35 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 1609/2020/MJ/VZ - veřejná zakázka 
„Nová koncepce bydlení SMO“, 
poř. č. 041/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání 
závazků 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Zpracování průzkumu území a stávajícího 
objektu z hlediska zatížení vibracemi - návrh 
Dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 38 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů 
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

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

RM_M 39 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru 
pro městský obvod Slezská Ostrava ve výši 
200 mil. Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 40 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování               
a stavebního řádu 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
5/7   

Pozvánka  

 
RM_M 41 Zrušení obchodní společnosti Společnost 

pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 42 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu 
Stará Bělá, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 3 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 44 Souhlas s přijetím dotace Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR programu reprodukce 
majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb na období 
2007 – 2018, pro projekt „Domov pro seniory 
Antošovice“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Nařízení města č. …/2020, kterým se pro účely 
dopravy vymezují na území města oblasti 
s placeným stáním 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
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RM_MZP 1 Úprava platu ředitelky Střediska volného času 
Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 
Ph.D., náměstkyně 
primátora 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření objednávky na zpracování 
znaleckého posudku na cenu objektů PIANO 
a TANDEM v lokalitě technologického parku 
v Pustkovci pro účely vkladu do základního 
kapitálu společnosti Moravskoslezské inovační 
centrum Ostrava, a.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské před  
křižovatkou s ul. Slovenskou“, poř. č. 153/2020 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Pracovně lékařské služby“, 
poř. č. 189/2020 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece“ 
poř. č. 182/2020 

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

RM_VZ 5 VZMR Technická podpora aktivních zařízení 
CISCO se spol. ALEF NULA 

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

RM_VZ 6 Vystavení objednávky na nákup 2 ks 
videokonferenčních setů Logitech Rally plus 
vůči spol. KompIT, s.r.o. 

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

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Propojení Levobřežní 
a Havlíčkovo nábřeží - PD+IČ+AD - II.“, 
poř. č. 176/2020 

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

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Městská nemocnice Ostrava - 
Modernizace pavilonu E2 II.“, poř. č. 129/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního            
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka „CLAIRO - výsadba zeleně“, 

poř. č. 180/2020 
Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje    
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 

 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


