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                          Ostrava 22.01.2021 

 
Pozvánka  
na 86. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 26.01.2021 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 86. schůze rady města 
konané dne 26.01.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Akční plán na rok 2021 ke Koncepci rodinné 
politiky na období 2019-2022 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy 
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou mezi SMO a obcemi/městy 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 3 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc prosinec 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 4 Schválení Změny Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu na projekt Lepší přístup 
k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 

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

RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, p. o. 

Jiří Nekvasil, ředitel 
Národního divadla 
moravskoslezského, 
příspěvková organizace 

RM_M 6 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na změnu složení pracovní skupiny 
k naplňování Generelu Městské nemocnice 
Ostrava 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 
náměstek primátora 
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RM_M 8 Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady 

vztahů orgánů města k příspěvkovým 
organizacím zřízeným zastupitelstvem města 
Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 9 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a smlouvy o výpůjčce 
se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 0563/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví Povodí Odry, státní 
podnik a České dráhy, a.s., pro SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 
Moravská Ostrava a v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava od GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na skončení nájmu bytu č. 15 v domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, 
dohodou. Návrh na skončení nájmu bytu č. 4 
v domě na ul. Veleslavínova 1591/17, Ostrava-
Moravská Ostrava, dohodou. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout prostory 
sloužící k podnikání v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Smlouva o dílo Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 18 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 19 Návrh zmocnění k podpisu čestného prohlášení 
pronajímatele dle Výzvy 3 v rámci programu 
COVID - Nájemné 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 7 (S 3.3.) v domě 
na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Školství 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 
Ph.D., předseda komise 
pro vzdělávání, vědu 
a výzkum rady města 

RM_M 22 Organizační zabezpečení hodnocení 
hospodaření a činnosti SMO za rok 2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Návrh na poskytnutí účelových dotací 
a příspěvků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2021 v oblasti Vzdělávání 
a talentmanagementu 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 
Ph.D., předseda komise 
pro vzdělávání, vědu 
a výzkum rady města 

RM_M 24 Udělení plné moci Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové 
organizace v oblasti sociální péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 
náměstek primátora 

RM_VZ 1 Výměna ohříváku tepla ve výměníkové stanici 
v objektu Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na údržbu zeleně v roce 2021 v rámci projektu 
„Zelená osa Vítkovic“ 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zajištění 
geofyzikálního průzkumu v části stavby 
„Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, 
II. část“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportovního 
areálu Poruba I. etapa“, poř. č. 229/2019 

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

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Svoz biologického odpadu - 
ZŠ, MŠ, PO“, poř. č. 184/2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 
 
Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


