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                          Ostrava 06.01.2023 

 
Pozvánka  
na 11. schůzi rady města  
konanou dne 10.01.2023 
 

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 11. schůze rady města 
konané dne 10.01.2023 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace 
na částečné krytí provozních a osobních 
nákladů v roce 2023, poskytnuté obchodní 
společnosti Černá louka s. r. o. na základě 
sml. ev. č. 2993/2022/KP 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 2 Návrh na změnu členství v orgánech 
obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 Přijetí dotace a souhlas s Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
průmyslu a obchodu na spolufinancování 
projektu „Demolice budov v obchodně-
podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, 
II. etapa“ 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 4 Návrh na uzavření Smlouvu o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení 
s ČEZ Distribuce, a. s., v souvislosti s přípravou 
stavby ORG 3185 Cyklostezka Mečnikovova 
Žákovská 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na bezúplatné přijetí hmotného majetku 
do evidence investičního odboru MMO v rámci 
stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové 
Vsi“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 6 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 7 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 8 Návrh na připojení objetu na Pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 9 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 
vymezené kolem opuštěného důlního díla 
„Pěčonka“ v k. ú. Slezská Ostrava 

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

RM_M 10 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury 
„FAJRONT!!!“ 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 

RM_M 11 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti“ v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce VO Ostrava – Zábřeh, 
Družstvo“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 12 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, návrh na záměr města 
prodat a pronajmout nemovitou věc v k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí - obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 13 Informace o plnění usnesení zastupitelstva 
města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru legislativního 
a právního 

RM_M 14 Přehled souhlasů s umístěním sídel organizací 
v objektech areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám 
o připojení el. energie s ČEZ Distribuce, a. s., 
v souvislosti se změnou způsobu připojení 
domovů pro seniory Kamenec a IRIS 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 16 Přehled písemností adresovaných radě města 
a zastupitelstvu města za období od 13.09.2022 
do 31.12.2022 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru legislativního 
a právního 

RM_M 17 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
Domovu Iris, příspěvková organizace 

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

RM_M 18 Návrh na vydání předchozích souhlasů 
pro městský obvod Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 
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RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2202/2022/OI/VZ ze dne 18.08.2022 
na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN 500 
v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 4 
a 5“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 20 Přejmenování prostranství před kostelem Krista 
Krále 

Ing. Radim Smetana, starosta 
městského obvodu Svinov 

RM_M 21 Úprava rozpočtu roku 2023 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 22 Uzavření Smlouvy č. 5211000031 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky 

RM_M 23 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvy o výpůjčce“ pro stavbu 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Hollarova a Šubertova“, u kterých statutární 
město Ostrava provádí investiční činnost 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 24 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti 
o dotaci na projekt „Společenské centrum Zlatý 
jelen“ v městském obvodě Stará Bělá 

RNDr. Mojmír Krejčíček, 
starosta městského obvodu 
Stará Bělá 

RM_M 25 Úprava rozpočtu roku 2022 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 26 Poskytnutí účelových finančních prostředků 
městským obvodům na financování a zachování 
odborných pracovních pozic školních 
poradenských pracovišť pro rok 2023 na ZŠ 
a MŠ na území města Ostravy 

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

RM_M 27 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s L. Š. a smlouvy o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. 
Antošovice, k. ú. Koblov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo akce „Revitalizace Pustkoveckého údolí 
( PD + AD + IČ )“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 29 Souhlas s odstraněním dešťové kanalizace, sítí 
elektronických komunikací, zpevněné plochy 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a uzavření Dohody o plné moci se spol. Linkcity 
Czech Republic a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 
v nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 
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RM_M 31 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 32 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení věcných 
břemen“ v souvislosti se stavbami 
„Odkanalizování jižní části Svinova“ 
a „Rekonstrukce VO Ostrava-Zárubek“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o dílo 
se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, 
s. r. o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 34 Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí 
pozemku v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitosti do majetku města 

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

RM_M 36 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 37 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 

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

RM_M 38 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2023 v rámci dotačních programů 
na podporu sportu 

Ing. Karel Plunder, Ph.D., 
MBA, pověřen zastupováním 
funkce vedoucího odboru 
sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a. s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a. s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací 
Ostrava, s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a. s., Slezská 
Ostrava 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s. r. o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a. s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Zpracování modelu veřejné 
hromadné dopravy Ostrava“, poř. č. 219/2022 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na kácení dřevin v k. ú. Mošnov v režimu in-
house 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Generel nakládání 
se srážkovými vodami“, poř. č. 176/2022 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Havláskova“, poř. č. 220/2022 

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

RM_VZ 5 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
„Demolice komunikace IV. třídy, Vítkovice“ 
(PD+AD+IČ) 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 
 
 
Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 

 


