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Pozvánka 

                          Ostrava 20.01.2023 

 
Pozvánka  
na 13. schůzi rady města  
konanou dne 24.01.2023 
 

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 13. schůze rady města 

konané dne 24.01.2023 

 Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

RM_M 1 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                  

v katastrálním území obce Ostrava,                       

jako vlastníka sousední nemovitosti 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

RM_M 2 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení 

tibetské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 10.3.2023 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí  

 odboru kancelář primátora 

RM_M 3 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí                  

o neupotřebitelnosti majetku, přebytečnosti, 

odúčtování z účetní a operativní evidence, 

likvidaci 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro XZB (Europe) 

s.r.o. v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                

za měsíc prosinec 2022 

 Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské  

 policie Ostrava 

RM_M 6 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, 

uzavřít darovací smlouvu s P.S., uzavřít 

smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými 

osobami v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 
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RM_M 7 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu 

statutárního města Ostravy za porušení 

rozpočtové kázně právnické osobě PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace 

 Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí  

 odboru kultury 

RM_M 8 Úprava rozpočtu  Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru  

 financí a rozpočtu 

RM_M 9 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování 

služeb elektronických komunikací 

 Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí  

 odboru dopravy 

RM_M 10 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

 Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí odboru územního plánování  

 a stavebního řádu 

RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh                  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                   

o zřízení věcného břemene pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 12 Poskytnutí transferu městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz na renovaci 

uměleckého díla Úsvit 

 Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí  

 odboru kultury 

RM_M 13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ostrahy               

a ochrany majetku statutárního města Ostrava 

v areálu Městského stadionu v Ostravě 

Vítkovicích č.0259/2022/HS 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

 

 

 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

 
Číslo 
Materiálu 

 
Věc 

 
Předkládá 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Servisní činnost                        

na tepelných zařízeních", poř. č. 231/2022 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

RM_VZ 2 "Zpevnění svahu na ul. 26. dubna - TDS" 

uzavření smlouvy příkazní k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Rekonstrukce 

komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, 

Střelniční (PD+IČ+AD)", poř. č. 190/2022 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
3/3   

Pozvánka 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na pořízení sady vlajek městských 

obvodů 

 Ing. René Bartoš, vedoucí odboru  

 hospodářské správy 

 

 
 
Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


