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            Ostrava 11.11.2022 

 

Pozvánka  
na 4. schůzi rady města  
konanou dne 15.11.2022 

 

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 4. schůze rady města 

konané dne 15.11.2022 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt 

s názvem "ITI - Pokročilé metody  

ve vzdělávání" 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 2 Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí 

na projekt "Revitalizace ulice Gustava Klimenta 

v Ostravě-Porubě" 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 1: Stavby 

veřejného osvětlení III. - PD, AD, IČ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 4 Objednávka na nákup souboru prvků  

pro posílení a upgrade síťového připojení 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě 

Domov Korýtko, příspěvková organizace,  

IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 

Domova Korýtko, 

příspěvkové organizace 

RM_M 6 Návrh prodat pozemek v k.ú. Přívoz,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh koupit a svěřit nemovité věci  

v k.ú. Slezská Ostrava, Muglinov  

a v k.ú. Kunčičky - obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí 

na projekt "Rekonstrukce objektu Dělnická  

č. p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02 – 04" 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Darovací 

smlouvě ev. č. 1621/2022/KP o přijetí 

finančního daru na výdaje SMO spojené  

s řešením ukrajinské uprchlické krize na území 

města Ostravy od společnosti Promet Group a.s. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 10 Návrh na naložení s přebytečným  

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 11 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě  

o výpůjčce výpočetní techniky  

ev. č. 3436/2019/HS 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 12 Dohoda o ukončení Smlouvy o kompenzaci 

nákladů za zajištění ubytování osobám 

postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního 

vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv  

o zřízení věcného břemene k pozemkům  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

1994/2022/OI/VZ "Rekonstrukce a prodloužení 

ul. Masné, Ostrava - Moravská Ostrava" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 15 Návrh na uzavření soudního smíru - včasné 

nepředání předmětu nájmu po skončení nájmu 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 16 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě  

o dílo č. č. 2238/2022/OI/VZ s firmou M – 

SILNICE a.s. v rámci stavby "Cyklistická trasa 

J, V - úsek Radvanice - Michálkovice" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci 

stavby Rekonstrukce kompresorů pro míchání 

vyhnivacích nádrží na ÚČOV 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

3/5 
 

Pozvánka 
 

RM_M 19 Uzavření Smlouvy o společném zadání 

veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv 

a povinností se společností Ostravské 

komunikace a.s., v rámci realizace stavby 

„Parkovací dům u krajského úřadu“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 20 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbami 

"Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II. 

etapa" a "Rekonstrukce ČSOV Hlučínská  

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, II. etapa" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo v rámci stavby Rekonstrukce VO oblast 

sídliště Proskovická 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 22 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče  

a zdravotnictví 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 10 k nájemní 

smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti 

odborného lesního hospodáře ev. č. 

2267/2007/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na záměr výstavby fotovoltaických 

elektráren v areálu ÚČOV v Ostravě - Přívoze 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Martinov  

ve Slezsku a návrh neprodat části pozemků  

v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jiřího 

Nováka, ředitele Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, p.o., do Španělska 

(Tenerife) ve dnech 21.-28.10.2022 

Mgr. Jiří Novák, ředitel 

Zoologické zahrady  

a botanického parku 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 27 Návrh termínů konání schůzí rady města  

a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 

2023 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 28 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí svěřených k hospodaření 

Středisku volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, p.o. 

Mgr. Milada Božeková, 

ředitelka Střediska volného 

času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 29 Návrh na zřízení komisí rady města pro volební 

období 2022 -2026 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_M 30 Návrh zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva 

města č. 2171/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018  

a návrh koupit spoluvlastnické podíly na částech 

nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, návrh na záměr 

města neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na záměr města změnit uzavřenou 

"Nájemní smlouvu" ev. č. 2043/2022/MJ ze dne 

28. 7. 2022 formou uzavření dodatku č. 1  

k nájemní smlouvě a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku p. p. č. 414/24,  

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Demolice vodojemu 

Přemyšov (PD+IČ+AD)", poř.č.197/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodojemu 

Heřmanice (PD+IČ+AD)", poř.č.184/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 VZMR - Technická podpora Oracle Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 Vystavení objednávky vůči společnosti Data 

Force, s.r.o. na prodloužení podpory k licencím 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters, Standard 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na provedení výměny kuchyňské linky 

v hájence na ul. Vlnitá 87/20, Ostrava Plesná 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 6 Zpracování realizační projektové dokumentace 

na instalaci tepelných čerpadel v objektu Vila 

Tereza 

 

 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

5/5 
 

Pozvánka 
 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "ÚČOV plynovod - PD+IČ", 

poř. č. 187/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Mapování spokojenosti 

zaměstnanců MMO", poř.č. 216/2022 

Mgr. Renáta Kočířová, 

vedoucí personálního 

oddělení 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Cesta vody - TDS + BOZP", 

poř. č. 209/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


