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Dodatek 
             Ostrava 21.12.2020 

 

Dodatek 
na 82. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 22.12.2020 
 
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 28 Rozpočty na rok 2021, střednědobé výhledy 
rozpočtu na léta 2022-2023 a odpisové plány 
na  rok 2021 příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
příkazní se společností Ostravské komunikace, 
a.s. – úprava postupu společnosti ve věci 
reklamních zařízení umístěných na pozemcích 
města bez právního titulu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 31 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 32 Návrh na ukončení Servisní smlouvy 
č. 1960/2012/HS ze dne 1. 8. 2012, ve znění 
dodatků č. 1 - 3, se společností RICOH Czech 
Republic s.r.o. 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 33 Návrh na udělení souhlasu se stavebními 
úpravami v areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o převzetí role 
hostitelského města na akci „Mistrovství 
Evropy žen ve fotbale v kategorii do 19 let“ 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu 

RM_M 35 Návrh na doplnění usnesení RM 
č. 05540/RM1822/81 ze dne 15.12.2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Odpověď na výzvu k jednání ve věci žaloby 
MASTER IT Technologies, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 RM_M 37 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti 
SUEZ CZ a.s. 

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

RM_M 38 Návrh na uzavření smluv na zajištění celoroční 
údržby příměstských lesů a provozu a údržby 
Výukového areálu v Bělském lese v roce 2021 

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

RM_M 39 Návrh na ukončení Smlouvy na zajištění 
provozování stavebních objektů vnitřních sítí 
v PZ Mošnov, ev. č. 2228/2009/HS/LPO 
ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi 
Statutárním městem Ostrava a Společností 
pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s. 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 40 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 
pro projekt „Ochrana včel v Zoo Ostrava“ 

Ing. Tomáš Hanzelka, 
pov. ředitel Zoologické 
zahrady a botanického parku 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

 
 
 
  



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

 
3/3 

Dodatek 
 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_VZ 6 Návrh na uzavření smlouvy na vypracování 
projektových podkladů a zajištění souvisejících 
služeb pro stavbu ORG 3284 „Cyklistické 
propojení Ostrava-centrum – Dolní oblast 
Vítkovice“, v k. ú. Moravská Ostrava a Slezská 
Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 7 Schválení přípravy projektu statutárního města 
Ostravy: „Rekonstrukce přestupního uzlu - 
tramvajová zastávka Důl Odra“ 
ke spolufinancování z externích zdrojů a zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením 
Smlouvy na zajištění služeb týkající 
se vybraných příloh žádosti o dotaci 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 8 Zadání zpracování práce „Ekonomické 
hodnocení projektu Ostrava - komunikace 
Severní spoj, včetně analýzy HDM-4“ 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava balkonů v objektu Nové 
radnice“ 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 10 Provozování bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 


