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                                                                                                                               Ostrava 08.01. 2021 

Pozvánka  
na 84. schůzi rady města  
konanou dne 12.01.2021 

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 84. schůze rady města konané 

dne 12.01.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc listopad 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 2 Dodatek č.1 ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu pro objekty Statutárního města 

Ostrava - Městská policie Ostrava, ev.č. zákazníka 

2380/2019/HS ze dne 16.9.2019 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, 

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jana Schikorová, 

ředitelka Dětského centra 

Domeček, příspěvková 

organizace 

RM_M 4 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 5 Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

"Energetické úspory MNO - zateplení objektu 

stravovacích provozů" v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 6 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění provozu 

parkovací plochy P+R Hlučínská 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 7 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

  



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
2/5   

Pozvánka 

RM_M 8 Návrh: na úpravu "podmínek Programu na 

zachování a obnovu kulturních památek 

a významných městských staveb" včetně jejich 

vyhlášení a "Výzvy č. 1 - Městské domy 

a industriální dědictví" pro rok 2021 a její 

vyhlášení 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

č. 1700/2020/OI/VZ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 10 Žádosti o bezplatné poskytnutí informací na 

základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního 

RM_M 11 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 

města Mgr. Václava Kubína, vzneseného na 

18. zasedání zastupitelstva města dne 11.11.2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního  

RM_M 12 Návrh na nové složení odborné pracovní skupiny 

(bytový fond v lokalitě Bedřiška) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě 

o dodávce médií a poskytování služeb spojených 

s nájmem nebytových prostor 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 14 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků včetně stavby č. p. 3177 vše 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 16 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 17 Prováděcí smlouva Enterprise se společností 

Microsoft 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 18 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

bytů v domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-

Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených 

zastupitelstvy městských obvodů statutárního 

města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách 

dodávky elektřiny ze sítí NN pro objekty 

Statutárního města Ostrava, Městská policie 

Ostrava pro rok 2020-2021, ev.č. zákazníka 

3090/2019/HS 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 21 Úprava rozpočtu roku 2020 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat části pozemků 

(ul. Nákladní), návrh na záměr města neprodat 

pozemky (Žofínská), vše v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Žádost městského obvodu Krásné Pole na projekt 

„Zadržení vody na území městského obvodu 

Krásné Pole - mokřad“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí odboru 

ochrany životního prostředí 

RM_M 24 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2021 v oblastech sociální 

péče a protidrogové prevence 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy se společností MEDIA 

HOME s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Úprava rozpočtu roku 2021 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

p.p.č. 555/162 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 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 
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RM_M 29 Dodatečné poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských škol 

z Programu 2020/2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí odboru 

ochrany životního prostředí 

RM_M 30 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva,  

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s 

účinností od 1.1.2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_MZP 2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2020 

Ing. Renata Gembíková, 

vedoucí odboru interního 

auditu a kontroly 

RM_MZP 3 Informace odboru interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostravy o výsledcích 

finančních kontrol za rok 2020 

Ing. Renata Gembíková, 

vedoucí odboru interního 

auditu a kontroly 

RM_MZP 4 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

školství 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně primátora 

RM_MZP 5 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky právnické 

osoby Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, příspěvková organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

"Zajištění výuky a výcviku žáků" 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na uzavření servisní smlouvy pro 

klimatizační zařízení Nové radnice 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet 

a úklid místností - Terminál Hranečník", 

poř. č. 173/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 


