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                          Ostrava 30.04.2020 

 
Pozvánka  
na 57. schůzi rady města  
konanou dne 05.05.2020 
 

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 57. schůze rady města 

konané dne 05.05.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 2 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 

o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 3 Návrh na záměr města prodat a neprodat 

nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro Statutární město 

Ostrava k financování sociálních služeb 

v r. 2020 a uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 5 Návrh termínů konání schůzí rady města a 

zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 6 Žádost o poskytnutí dotace na ochranné 

chemické prostředky a ochranné pomůcky pro 

Dopravní podnik Ostrava a.s. z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 8 Návrh na svěření nemovitých věcí 

v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, městskému 

obvodu Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 33 ke smlouvě 

o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava 

a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace v dotačním programu Podpora terénní 

práce pro rok 2020 pro projekt "Terénní práce 

2020" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 11 Schválení Technické změny Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt 

„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 12 Zrušení výběrového řízení na poskytnutí 

Stipendia města Ostravy v akademickém roce 

2020/2021 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 13 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou "Veřejné 

osvětlení Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická", 

"Rekonstrukce VO oblast Kafkova-

Nemocniční" a "Rekonstrukce VO oblast 

Grabova, Sněžná" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN, VN, 

optické infrastruktury včetně rozvodných skříní 

a technologického vybavení distribuční 

trafostanice a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Žádost o zařazení akce "HouseGen Fusion - Na 

Hradě" 2020 do přílohy obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, 

o nočním klidu 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 16 Žádosti sportovních organizací o prodloužení 

termínu čerpání poskytnuté dotace plynoucí 

z uzavřené Veřejnoprávní smlouvy na realizaci 

sportovních akcí 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 
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RM_M 17 Schválení přípravy a podání žádosti Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o 

podporu v rámci Programu podpory Center 

duševního zdraví III (Operační program 

Zaměstnanost) pro vybudování "Centra 

duševního zdraví Ostrava centrum" 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 18 Návrh přijetí daru nemovitostí od 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 

s umístěním stavby a návrh na záměr města 

vypůjčit části pozemků v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Ukončení přerušení provozu mateřských škol 

zřízených zastupitelstvy městských obvodů 

statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 21 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 22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

pro společnost Gas Net, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Zrušení projednávání hodnocení činnosti 

a hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených SMO rozborovými komisemi, úprava 

rozpočtu 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 24 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 

a společností Koordinátor ODIS s.r.o. 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 25 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 

a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 26 Návrh na souhlas s konáním běžeckého závodu, 

návrh na užívání nemovitých věcí 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na záměr pronajmout části pozemků 

v k.ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na záměr města prodat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ul. Vojanova 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 29 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemci 

podpory z projektu „Dvě koruny ze vstupu“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady 

a botanického parku 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 30 Ukončení projektu "Řízení strategie ITI 

ostravské aglomerace 2014 - 2020 II." a přijetí 

dotace z Operačního programu Technická 

pomoc na projekt "Řízení Strategie ITI 

ostravské aglomerace 2014 - 2020 III." 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

 

RM_M 31 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se 

společností OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy  

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 33 Návrh na předání vodohospodářských staveb do 

nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostrava 

o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh souhlasu pro Moravskoslezské inovační 

centrum, a.s. se stavebními úpravami v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra, 

v budově 376 "VIVA", jejíchž realizátorem 

bude společnost Envir & Power Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

 
 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Zpracování realizační projektové dokumentace 

opravy fasády budovy výstavního pavilonu "A" 

v areálu Černá louka 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ poř. č. 73/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rekonstrukce sběrače D - 

koordinátor BOZP", poř. č. 37/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 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 6 Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby 

(TD 2020)", poř. č. 63/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

RM_VZ 7 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, v. r. 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


