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                          Ostrava 09.04.2020 

 
Pozvánka  
na 55. schůzi rady města  
konanou dne 14.04.2020 
 

Začátek jednání: 09:30 hodin 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 55. schůze rady města 

konané dne 14.04.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině 

právnické osoby Zoologická zahrada 

a botanický park Ostrava, p.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Odstranění tramvajové smyčky Výstaviště, 

ETAPA 2 - návrh Dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním podzemní 

kabelové přípojky NN, uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o zřízení věcného břemene 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebností k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy pro 

fyzické osoby a DIAMO, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněné: 

T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s. 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Přijetí dotace pro projekt „Zavádění 

specializované péče o seniory Domova 

Magnolie“ v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost příspěvkové organizace Domov 

Magnolie, Ostrava-Vítkovice 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova  

Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvkové 

organizace 

RM_M 9 Voliéra pro kondora - návrh Dodatku č.2 Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí transferů městským 

obvodům a příspěvků za účelem zabezpečení 

prevence kriminality pro rok 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným a Moravskoslezským krajem, jako 

investorem 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Informace o poskytnutých veřejných podporách 

za rok 2019, probíhajících programech veřejné 

podpory a poskytnutých vyrovnávacích 

platbách za závazek veřejné služby podle 

rozhodnutí 2012/21/EU v letech 2018 - 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k výpůjčce 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Poruba a k nabytí nemovitosti do majetku 

města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 14 Návrh na záměr města změnit pachtovní 

smlouvu ev. č. 0726/2020/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Uzavření dodatku ke smlouvě příkazní ev. č. 

0080/2019/ŠaS/VZKÚ k veřejné zakázce 

malého rozsahu "Polytechnické vzdělávání v 

MŠ v ORP Ostrava" 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 16 Konstatování vůči smluvním partnerům Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 17 Úprava rozpočtu, schválení odpisového plánu 

příspěvkové organizace Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Objednávka k zajištění 250 ks potravinových 

balíčků denně pro osoby bez přístřeší na období 

od 15.4.2020 do 14.5.2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 
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RM_M 19 Návrh na poskytnutí mimořádných odměn 

zaměstnancům příspěvkových organizací 

v sociální oblasti, zřízených statutárním 

městem Ostrava, pracujícím na uzavřených 

odděleních v souvislosti s koronavirem 

COVID-19 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 20 Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemku 

ze ZPF v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh na 

souhlas s umístěním inženýrských sítí 

a 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 se společností PRINTO, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 

s umístěním stavby SO 06.2 Páteřní 

komunikace a zpevněné plochy - 2.etapa 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. ke 

stavebnímu řízení 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ a souhlas se 

stavebními úpravami. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
4/4   

Pozvánka 

 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Kanalizace a ČOV Koblov-

Antošovice I. a II. etapa", poř. č. 189/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží, 

poř. č. 054/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Geotechnický dohled stavby "Kanalizace 

splašková Plesná - II. etapa, II. část" uzavření 

smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Úprava nivelety dešťové 

kanalizace v ulici Těšínská" poř.č. 029/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií", poř. č. 008/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií - TDS+BOZP", 

poř. č. 018/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Vystavení objednávky na nákup 20ks 

multifunkčních tiskáren vůči spol. Vidaron a.s 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace u hřiště v 

Proskovicích" poř.č. 030/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

Organizační záležitosti 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r. 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


