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                          Ostrava 25.11.2022 

 
Pozvánka  
na 6. schůzi rady města  
konanou dne 29.11.2022 
 

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 6. schůze rady města 
konané dne 29.11.2022 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě 
uznatelných nákladů projektu „Městečko 
bezpečí“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 2 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

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

RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh 
na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 
1631/2014/MJ formou uzavření dodatku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 4 Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Hrušov, 
obec Ostrava městskému obvodu Slezská 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí a 
rozpočtu 

RM_M 6 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2021, 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2022 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí a 
rozpočtu 
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RM_M 7 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 
13/2022 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí a 
rozpočtu 

RM_M 8 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí a 
rozpočtu 

RM_M 9 Schválení podání žádostí o podporu 
pro projekty „Revitalizace Tylova sadu“ 
a „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka“ 
z programu Životní prostředí, ekosystémy 
a změna klimatu Norských fondů 

Mgr. Jiří Hudec, pov. zas. 
funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 10 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady 
spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 
z. s. a Shromáždění členů spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s. (dále 
Spolek) 

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

RM_M 11 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo akce „Oprava střechy ZŠ Ostrčilova 10“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 12 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a. s., záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 13 Schválení přijetí dotace v rámci Národního 
programu Životní prostředí (resp. Národního 
plánu obnovy) na realizaci akce „Zelené střechy 
– zastávky MHD 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice 

RM_M 14 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbami 
„Cyklistické řešení na ul. Na Rovince“ 
a „Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, 
II. etapa“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 15 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace v oblasti sociální péče a dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti podpora 
osob s handicapem 

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

RM_M 16 Aktualizace č. 1 Akčního plánu adaptační 
strategie statutárního města Ostravy na dopady 
a rizika vyplývající ze změny klimatu 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 17 Rozhodnutí o zpracování stavební uzávěry 
na pozemcích parc. č. 1118, 1119, 1120/1 
a 1120/2, k. ú. Kunčice nad Ostravicí 

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

RM_M 18 Úprava rozpočtu roku 2022, vázání výdajů 
rozpočtu roku 2022 k převodu do rozpočtu roku 
2023 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí a 
rozpočtu 

RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo v rámci stavby Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava - Jih 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 20 Návrh na pořízení změny Územního plánu 
Ostravy 

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

RM_M 21 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 
Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p. o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 08.-
11.11.2022 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 
Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 22 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 
pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení - 
Ostrava, ul. Místecká“ v rámci Národního plánu 
obnovy 

Mgr. Jiří Hudec, pov. zas. 
funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 23 Mimořádné dotace a peněžitý dar v oblasti 
sportu 

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

RM_M 24 Dodatek č. 1 - Oprava bytového fondu MOaP II. Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 25 Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením 
a realizací projektů v rámci výzvy 
OP J. A. Komenský, „Výzva č. 02_22_002 
šablony pro MŠ a ZŠ“, ze strany SVČ Korunka, 
příspěvková organizace, SVČ Ostrava - 
Moravská Ostrava, příspěvková organizace 
a DDM Poruba, příspěvková organizace 

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

RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření dodatků č. 2 k nájemním 
smlouvám 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 
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RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 
optiky a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., a návrh na uzavření 
služebnosti k pozemku ve vlastnictví fyzické 
osoby, pro statutární město Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 31 Smlouva o provádění monitoringu rizikových 
dřevin na rok 2023-2025 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v rámci dotačního 
programu TVOŘÍME PROSTOR 

Mgr. Jiří Hudec, pov. zas. 
funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 33 Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví S. D. 
a jednostranný zápočet pohledávek mezi SMO 
a S. D. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 35 Návrh na změny ve složení komise kultury rady 
města 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 

RM_M 36 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro společnost                               
H-Zone, s. r. o. a SPA for CARS s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

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_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávkových 
přístřešků MHD“, poř. č. 131/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov - výpusť 
Zátiší (BOZP + dozor ČPHZ)“, poř. č. 201/2022 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov – výpust 
Zátiší“, poř.č. 174/2022 

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

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na provedení opravy přístřešku v areálu 
střediska dřevařské výroby na pozemku 
parc. č. 2599/2 k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Výměna kotlů – Mošnov“, 
poř. č. 202/2022 

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

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Celoroční ošetřování trávníku 
fotbalového hřiště“, poř. č. 211/2022 

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

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023“, 
poř. č. 221/2022 

Mgr. Jiří Hudec, pov. zas. 
funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 

 

Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 


