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                          Ostrava 02.12.2022 

 
Pozvánka  
na 7. schůzi rady města  
konanou dne 06.12.2022 
 

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 7. schůze rady města 
konané dne 06.12.2022 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu 
statutárního města Ostravy za porušení 
rozpočtové právnické osobě Divadlu loutek 
Ostrava, příspěvkové organizaci 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 

RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, p. o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 
přebytečných movitých věcí svěřených 
k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

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

RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 
primátora, do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-
13.01.2023 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021 
ke stavbě „Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, 
propojovací potrubí dešťových vod“ v k. ú. 
Nová Bělá 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 6 Informace o znovuustavení a personálním 
složení Rady seniorů statutárního města Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 
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RM_M 7 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
o změnu podmínek čerpání účelového 
příspěvku poskytnutého na částečné krytí 
nákladů na rekonstrukci a opravy budovy 
bývalého Kina Vesmír 

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

RM_M 8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2030/2020/IT 
na rozvoj programového vybavení IS EvAgend 
a poskytování služeb technické podpory 
provozu 

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

RM_M 9 Nařízení města č.../2022, kterým se stanovuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 10 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbami 
„Rekonstrukce VO oblast Jaromíra Matuška“, 
„Rekonstrukce VO Václava Košaře“ 
a „Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, 
I. a II. etapa“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 11 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 - 
prodej koně 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 12 Návrh na ukončení nájemní smlouvy v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
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 14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a návrh 
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro budoucího oprávněného 
OVANET a. s. a návrh na zřízení služebnosti 
a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného CETIN a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 
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RM_M 16 Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti 
a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení služebnosti 
pro společnost GasNet, s. r. o., a Moje OLIVIE 
s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro Mobis 
Automotive System Czech s. r. o. v  k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 18 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na podporu projektů žákovských parlamentů 
základních škol na rok 2022/2023 

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

RM_M 20 Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava městskému obvodu 
Nová Ves 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

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

RM_M 22 Změna usnesení rady města 
č. 00256/RM2226/6 ze dne 29.11.2022 týkající 
se návrhu obecně závazné vyhlášky 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 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
uměleckých děl a sbírkových předmětů 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 24 Nabytí psů dlouhodobě umístěných 
v útulku  pro  psy v Ostravě-Třebovicích, 
jejich přivlastněním dle § 1045 odst. 1 
občanského zákoníku 

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

RM_M 25 Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb 
v lesích v majetku statutárního města Ostravy 
v roce 2023 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 26 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
služeb Hybridní pošty č. 3992/2018/HS 
ze dne 11.12.2018 z důvodů prodloužení doby 
platnosti Smlouvy a aktualizace údajů 
obsažených ve smlouvě 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 27 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a. s., v souvislosti s připravovanými 
stavbami statutárního města Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo na opravu kanalizace a parkoviště 
u MMO, ul. Horova 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 29 Návrh na poskytnutí dvou individuálních 
finančních darů právnickým osobám Congress 
Business Travel, spol. s r. o., a Jsem jedno ucho, 
z. s. 

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

RM_M 30 Zapojení Statutárního města Ostravy 
jako Aplikačního garanta do projektu VŠB – 
TUO „Interaktivní výuková aplikace jako nová 
forma technického vzdělání“ v rámci Programu 
Sigma Technologické agentury ČR 

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

RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo akce „Stavební opravy krytů CO - 1. etapa 
– Poruba“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou 
„ÚČOV - Rekonstrukce napájecího vedení VN 
linka č. 171“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Objednávka nákupu 14 ks notebooků HP 
se záruční dobou 36 měsíců 

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

RM_VZ 2 Objednávka na zakoupení technické podpory 
produktů VMware - licence typu Academic 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Ochrana koncových 
zařízení“, poř. č. 193/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 4 VZMR Pořízení zdrojů záložního napájení 
pro datové rozvaděče SMO 

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

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Tisk a dodání informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023“, 
poř. č. 195/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Distribuce informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023“, 
poř. č. 196/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Dodávka CAS“, 
poř. č. 138/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Most na ul. Závodní 
přes  železniční a tramvajovou trať - 
PD+IČ+AD“, poř. č. 134/2022 

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

 

 

Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 
 
 
 
 
 


