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                          Ostrava 13.01.2023 

 
Pozvánka  
na 12. schůzi rady města  
konanou dne 17.01.2023 
 

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 12. schůze rady města 
konané dne 17.01.2023 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Rezignace Bc. Richarda Vereše na mandát člena 
Zastupitelstva města Ostravy 

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

RM_M 2 Návrh přijmout budoucí dar - světelné 
signalizační zařízení křižovatky č. 2005 
Orlovská x Betonářská, včetně koordinačního 
kabelu v k. ú. Hrušov a v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s H-Zone, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace Českému svazu bojovníků za svobodu,   
z rozpočtu statutárního města Ostravy     
pro rok 2023 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 4 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
z dotačního programu Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 projekt Podpora místní Agendy 21 – 
udržitelný a komunitní život v Porubě III. 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 5 Návrh na poskytnutí/neposkytnutí účelových 
investičních dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí účelové investiční dotace   
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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RM_M 6 Zrušení odborné pracovní skupiny „Projektový 
tým EIB“ a odborné pracovní skupiny      
pro optimalizaci řízení městských společností   
a organizací 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí        
a rozpočtu 

RM_M 7 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti 
TAMEH Czech s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 8 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 
vymezené kolem opuštěného důlního díla 
„Kutací jáma č. 9“ v k. ú. Muglinov 

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

RM_M 9 Smlouva o nájmu nebytových prostor      
mezi Střediskem volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, p.o. a organizací                 
The Ostrava International School s.r.o. 

Mgr. Milada Božeková, 
ředitelka Střediska volného 
času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, příspěvková 
organizace 
Ing. Sylva Sládečková, 
MBA, vedoucí odboru 
školství a vzdělávání 

RM_M 10 Návrh na úpravu znění Smlouvy o spolupráci   
se společností Heimstaden Czech s.r.o.      
za účelem spolupráce v projektu Rozvoj 
sociálního bydlení ve městě Ostrava 

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

RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním stavby    
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě     
o zřízení služebnosti pro budoucí oprávněné 
Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 12 Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a svěření pozemků 
městskému obvodu Nová Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 13 Souhlas s odstraněním jednotné kanalizace     
v k. ú. Poruba, obec Ostrava a uzavření Dohody 
o plné moci se spol. PERSEMPRE, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 14 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku ke smlouvě   
o poskytnutí účelové dotace na Pořízení 
zobrazovacích zařízení pro Městský stadion 

Mgr. Petr Handl, předseda 
představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
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RM_M 15 Pověření člena Zastupitelstva města Ostravy 
pana Mgr. Jiřího Jurečka 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 tímto členem zastupitelstva 
města 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 16 Informace o vyřízení dotazů, připomínek      
a podnětů členů zastupitelstva města 
vznesených na 3. zasedání dne 07.12.2022 

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

RM_M 17 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí        
a rozpočtu 

RM_M 18 Organizační zabezpečení hodnocení 
hospodaření SMO (bez městských obvodů)     
a orgánu města, Městské policie Ostrava,      
za rok 2022 a organizační zabezpečení 
hodnocení činnosti a hospodaření 
příspěvkových organizací zařízených 
zastupitelstvem města za rok 2022 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí        
a rozpočtu 

RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k rámcové 
dohodě na dodávku kancelářského papíru     
s náhradním plněním 

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

RM_M 20 Návrh na změnu členství v orgánech 
obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí        
a rozpočtu 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN       
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě   
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 22 Objednávka na obměnu a instalaci 2 kusů 
portálových kamer v lokalitě křižovatky      
17. listopadu x Opavská a opravu vedení    
v lokalitě křižovatky ul. Rudná x rampa 
Místecká B. 

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

RM_M 23 Zapojení do soutěže „Do práce na kole“ 2023 Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc   
v k. ú. Heřmanice a návrh na záměr města 
směnit nemovité věci v k. ú. Koblov - obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 25 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 26 Návrh koupit vodovodní řad, uzavřít kupní 
smlouvu se spol. Ostrava Development s.r.o.,   
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněné Vodafone 
Czech Republic a.s. a CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 28 Návrh na odejmutí majetku ze svěření 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
mostní objekt - lávka OV 121 L přes vodní 
příkop na účelové komunikaci vedoucí       
z ul. Novinářská k autobusovým zastávkám    
na ul. Mariánskohorská (směr Poruba) v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a převzetí   
do majetku statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním stavebních   
a inženýrských objektů do pozemků       
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti       
a návrh na uzavření nájemní smlouvy        
se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě    
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Kupní 
smlouvě s předkupním právem a zákazem 
zcizení ev. č. 1063/2021/MJ ze dne 18. 3. 2021 
ve znění dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 32 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu 
pro projekt „Práce s nadanými žáky“ v rámci 
projektu Erasmus+ 

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

RM_M 33 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2023 a neinvestičních 
příspěvků a transferů pro rok 2023 v oblasti 
kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 

Bc. Dita Eibenová, 
předsedkyně komise kultury 
rady města 
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RM_M 34 Financování akcí pro Městskou nemocnici 
Ostrava, p.o. z rozpočtu statutárního města 
Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 35 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší 
a nahrazuje OZV o nočním klidu 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 36 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2023 a víceletých 
neinvestičních účelových dotací                              
na období 2023-2026 v oblastech sociální péče 
a protidrogové prevence 

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

RM_M 37 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě        
o dílo č. 0529/2022/OI/VZ ze dne 16.2.2022  
pro stavbu: „Obnovení koryta DVT 
Muglinovský potok“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
 

RM_M 38 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy  
pro rok 2023 v oblasti rodinná politika 

Mgr. Petr Mika 
předseda komise               
pro rodinnou politiku 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 
Materiálu  

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2022 

Ing. Dalibor Jucha, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru interního 
auditu a kontroly 

RM_MZP 2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2022 

Ing. Dalibor Jucha, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru interního 
auditu a kontroly 

RM_VZ 1 Návrh na uzavření servisní smlouvy Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023 - 
catering“, poř. č. 005/2023 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu         
a kanalizace ul. Pflegrova“, poř. č. 233/2022 

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

 

 
 
 
 
 
Organizační záležitosti 
 
 
 
 
 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 


