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                                                                                                                                             Ostrava 18.11.2022 

Pozvánka 
na 5. schůzi rady města  
konanou dne 22.11.2022 
 
 

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 5. schůze rady města konané 

dne 22.11.2022 

 Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

RM_M 1 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                   

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 

bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 2 Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města 

č. 2041/ZM1822/34 ze dne 18. 5. 2022 a návrh                    

na záměr města prodat nemovitou věc                                             

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           

Ing. Karla Malíka, náměstka primátora,                                       

do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2023 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru  

 kancelář primátora 

RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančního daru do vlastnictví právnické osoby 

Domov Iris, příspěvková organizace,                         

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13,               

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

 Mgr. Michal Mariánek, MBA, ředitel  

 Domova Iris, příspěvková organizace 

RM_M 5 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace    

na projekt "Nákup a dovybavení IT" pro potřeby 

činnosti společnosti Černá louka s.r.o. 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru  

 kancelář primátora 

RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                         

za měsíc říjen 2022 

 Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské  

 policie Ostrava 
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RM_M 7 Pověření členů Zastupitelstva města Ostravy pana 

Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a Vladimíra Poláka, 

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, a stanovení užívání 

závěsného odznaku se státním znakem České 

republiky při významných příležitostech                       

a občanských obřadech ve správním obvodu 

statutárního města Ostravy těmito členy 

zastupitelstva města 

 Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí  

 odboru vnitřních věcí 

RM_M 8 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 2962/2016/MJ a nájemní smlouvu                            

ev. č. 2665/2022/MJ formou uzavření dodatků 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 9 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 

příspěvkové organizaci 

 Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí  

 odboru kultury 

RM_M 10 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího 

stroje QUADIENT IS 480, v.č. 70707 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

RM_M 11 Návrh na záměr města prodat a neprodat části 

pozemku v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě                    

č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 

cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné 

služby - poskytnutí kompenzace ke krytí ztráty                    

z hospodaření za rok 2022 

 Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru  

 dopravy 

RM_M 13 Návrh na odpis 54 nedobytných pohledávek 

statutárního města Ostrava 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru  

 financí a rozpočtu 

RM_M 14 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 15 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na podporu kariérového poradenství na rok 2023 

 Ing. Sylva Sládečková, MBA, vedoucí  

 odboru školství a vzdělávání 

RM_M 16 Žádost o mimořádnou investiční dotaci SKSB 

Arrows Ostrava, z.s. 

 Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA,  

 pověřen zastupováním funkce vedoucího  

 odboru sportu 

RM_M 17 Mimořádné dotace a peněžitý dar v oblasti sportu  Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA,  

 pověřen zastupováním funkce  

 vedoucího odboru sportu 
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RM_M 18 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

 Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí odboru územního plánování  

 a stavebního řádu 

RM_M 19 ORG 7210 Zrušení vyústění kanalizace                             

Na Sovinci napojení na kanalizační sběrač D - 

návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2512/2021/OI/VZ 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 20 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu                 

na projekt "Podpora adaptace a integrace držitelů 

dočasné ochrany v Ostravě" v rámci dotačního 

titulu Systém výzev na výdaje realizované v rámci 

projektů obcí na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 

Ministerstva vnitra ČR 

 Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí  

 odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby v souladu                 

s ustanovením §184a, zákona č.183/2006 Sb.                    

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro budoucího oprávněného 

OVANET a.s. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 22 Žádost Záchranné stanice Bartošovice                                      

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA,  

 vedoucí odboru ochrany životního  

 prostředí 

RM_M 23 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 30 tis. Kč 

 Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru  

 dopravy 

RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky                          

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh                

na záměr města změnit nájemní smlouvu                                

ev. č. 2025/2020/MJ 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 25 Návrh na naložení s 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 26 Poskytnutí finančních prostředků na financování 

vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů 

Ukrajiny (zapojení finančního daru) 

 Ing. Sylva Sládečková, MBA, vedoucí  

 odboru školství a vzdělávání 

RM_M 27 Parkovací objekt DK Poklad - TDS+BOZP - 

Dodatek č. 2 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 
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RM_M 28 Zásady pro poskytování peněžitého plnění 

fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města 

 Ing. Břetislav Gibas, tajemník 

RM_M 29 Návrh městského obvodu Mariánské Hory                  

a Hulváky na podání žádosti o dotaci na projekt 

“Domovník-preventista 2023-2025” dle výzvy 

„Podpora sociálního začleňování ve vyloučených 

lokalitách“ v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních 

věcí 

 Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského  

 obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 30 Návrh na uzavření dodatků k rámcovým dohodám 

na dodávky kancelářského papíru a kancelářského 

papíru s náhradním plněním 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc  Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh Dodatku č. 44 ke Koncesní smlouvě                 

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA,  

 vedoucí odboru ochrany životního  

 prostředí 

RM_MZP 2 Projednání vybraného bodu řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru  

 financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Most na ul. Závodní                             

přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě – 

Vítkovicích – správce stavby II“,                                         

poř. č.: 165/2022 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Soutěž o návrh "Předprostor kostela sv. Ducha", 

poř. č. 096/2022 

 Ing. arch. Ondřej Vysloužil, ředitel  

 Městského ateliéru prostorového  

 plánování a architektury, příspěvková  

 organizace 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na akci "Odstranění 

přípojky vody u LDN Radvanice" 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 
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RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rekonstrukce komunikací               

ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční 

(PD+IČ+AD)", poř. č. 190/2022 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Smlouva o poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku             

a kvalifikovaných elektronických časových 

razítek v rámci služby I.CA RemoteSeal 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí  

 odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


