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                          Ostrava 04.11.2022 

 
Pozvánka  
na 3. schůzi rady města  
konanou dne 08.11.2022 
 

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 3. schůze rady města 
konané dne 08.11.2022 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty            
Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 
času Korunka, příspěvková organizace,          
do Švýcarska (La Chaux-de-Fonds)                
ve dnech 20.–23.10.2022 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 
Střediska volného času 
Korunka, příspěvková 
organizace 

RM_M 2 Pravidla pro ocenění pedagogů u příležitosti 
Dne učitelů 

Ing. Sylva Sládečková, 
MBA, vedoucí odboru 
školství a vzdělávání 

RM_M 3 Renovace uměleckého díla Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury        
a volnočasových aktivit 

RM_M 4 Návrh: na vyhlášení „podmínek Programu     
na zachování a obnovu kulturních památek      
a významných městských staveb“ a vyhlášení 
„Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální 
dědictví a Výzvy č. 2 - Sakrální stavby“       
pro rok 2023 

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

RM_M 5 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbami 
„Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba“, 
„Cyklistické propojení Ostrava Centrum-Dolní 
oblast Vítkovice“ a „Rekonstrukce VO Ostrava 
- Zábřeh, Družstvo“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 6 Určení zastupitele, který bude ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., spolupracovat             
s úřadem územního plánování při pořizování 
územně plánovacích dokumentací a jejich změn 

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

RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci 
stavby Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce 
sedimentačních nádrží 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 8 Návrh na poskytnutí návratných finančních 
výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti 
sociální péče 

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

RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace v oblasti sociální péče a dodatku      
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace z výnosu daní           
z hazardních her 

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

RM_M 10 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění 
provozu Parkovacího domu DK Poklad 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 12 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě                      
č. 0644/2018/OD/VZKÚ na organizaci            
a zajištění provozu parkovacích ploch            
na Smetanově náměstí a na ulici Poděbradova 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 13 Návrh na přípravu a podání žádosti                
do 14. výzvy IROP - Sociální služby - SC 4.2 
(MRR) v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

Petr Veselka, starosta 
městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 14 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít 
darovací smlouvu s J.V. v k. ú. Petřkovice        
u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě,   
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě          
o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy k části 
pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitosti do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování             
a stavebního řádu 
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RM_M 17 Návrh na souhlas s dočasným a trvalým 

odnětím částí pozemku určeného k plnění 
funkcí lesa, souhlas s umístěním stavby          
na pozemku vše v k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám se subjektem TROJHALÍ 
KAROLINA a spolkem Tělocvičná jednota 
Sokol Ostrava-Proskovice 

Ing. Karel Plunder, Ph.D., 
MBA, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru sportu 

RM_M 19 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelných movitých věcí statutárního 
města Ostravy, předaných k hospodaření 
právnické osobě 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 21 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání 
technického zhodnocení předmětu výpůjčky 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické 
osobě Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých 
Ostrava-Poruba, p.s. za účelem pořízení 
notebooku pro administrativní účely spojené   
se zajištěním činnosti pobočného spolku 

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

RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace,             
IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 
700 30 Ostrava – Zábřeh a udělení předchozího 
souhlasu s nabytím nadačního příspěvku 

Mgr. Jana Schikorová, 
ředitelka Dětského centra 
Domeček, příspěvková 
organizace 

RM_M 24 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 
odběratele v Průmyslové zóně Mošnov         
pro rok 2023 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 
Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 25 Návrh na uzavření soudního smíru Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 
Materiálu  

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli Domova Iris, 
příspěvkové organizace 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 
náměstek primátora 

RM_VZ 1 Objednávka nákupu 10 kusů tiskáren       
HP PageWide Managed Color MFP E58650dn 

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

RM_VZ 2 Zpracování realizační projektové dokumentace 
na instalaci tepelných čerpadel v objektu   
Vila Tereza 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Objednávka na nákup 20ks switchů Catalyst Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru 
na rok 2023“, poř. č. 205/2022 

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

RM_VZ 5 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
služeb a souvisejících činností z důvodu 
prodloužení doby trvání smlouvy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
s náhradním plněním 2022-2023“,                
poř. č. 166/2022 

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

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Bezvýkopová oprava 
kanalizací v oblasti Ostrava-Jih“,                 
poř. č. 192/2022 

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

 

 
Organizační záležitosti 
 
 
 
 
 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 


