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                          Ostrava 24.01.2020 

 
Pozvánka  
na 46. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 28.01.2020 
 

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 1 Změna sídla operativního oddílu a spádové 
oblasti Moravská Ostrava a Přívoz Městské 
policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 2 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 
SDD „Kutací jáma č. 3“ v k. ú. Hrušov 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                 
a stavebního řádu 

RM_M 3 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy          
o uplatňování Územního plánu Dolní Lhoty 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                     
a stavebního řádu 

RM_M 4 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně jistící skříně 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat pozemek 
v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města nesměnit 
pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 
města s uzavřením dodatků ke smlouvám 
o nájmu nebytových prostor a k nájemní 
smlouvě na nemovitosti v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava pro městský obvod Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání 
Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 8 Rozvoj rozšířeného zájmového území Mošnov - 
souhlas se zpracováním Rozvojové studie 
a přípravou Memoranda o vzájemné spolupráci 
a koordinaci při přípravě a realizaci projektů 
mezi Moravskoslezským krajem a statutárním 
městem Ostrava 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 9 Uspořádání akce 23. mezinárodní setkání 
jízdních policií v Ostravě 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 10 Schválení přípravy projektů a předložení 
žádosti o státní účelovou dotaci v rámci 
Programu prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2020 Ministerstva vnitra 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 11 Návrh smlouvy o dílo na „Inženýrsko-
geologický a hydrogeologický průzkum 
Novostavba bytový dům Biskupská-Kostelní“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení v rámci stavby 
ORG 7095 Odkanalizování jižní části Svinova 
se společností GasNet, s.r.o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 13 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na ozdravné pobyty 
v období od 01.11.2020 do 30.04.2021 

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

RM_M 14 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 15 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby „Veřejné osvětlení Na Milířích, Plesná“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 16 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 17 Organizační zabezpečení hodnocení 
hospodaření a činnosti za rok 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 

Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo  
a botanického parku 
Ostrava, příspěvková 
organizace 
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RM_M 20 Zapojení města Ostravy do soutěže „Do práce 
na kole“ 2020 

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

RM_M 21 Schválení objednávky 4Hospitality media s.r.o., 
Hlavní třída 131/9, 737 01 Český Těšín ve výši 
243 708,-- Kč včetně DPH 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství            
a sportu 

RM_M 22 Provozní pokyny pro řeku Ostravici na území 
města Ostravy 

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

RM_M 23 Souhlas vlastníka ÚČOV Ostrava s napojením 
odpadních vod z lokality Zaryjská po realizaci 
projektu „Odkanalizování lokality Zaryjská, 
Vratimov a výstavba stok F4 a I1“ 

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

RM_M 24 Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadačním fondem Veolia Energie 
pro životní prostředí ČR 

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

RM_M 25 Rozpočtové úpravy Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší a Fondu životního 
prostředí města Ostravy 

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

RM_M 26 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) 
dne 01.02.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 27 Projekt „Zvýšení propustnosti křižovatek 
v Ostravě“ - Dodatek č.1 ke smlouvě příkazní 
s Dopravní fakultou ČVUT Praha 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 28 Smlouva o poskytování služeb elektronických 
komunikací mezi Statutárním městem Ostrava 
a OVANET a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 29 Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
operačního programu životního prostředí MŽP 
pro projekt „Energetické úspory společenského 
domu v Ostravě- Bartovicích“ 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice 
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RM_M 30 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                     
a stavebního řádu 

RM_M 31 „Prodloužení sběrače B do Radvanic – 
seismický monitoring“, návrh na uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2801/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 32 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 33 Návrh na změnu podmínek čerpání 
a vyúčtování příspěvku poskytnutého 
příspěvkové organizaci v sociální oblasti 

Ing. Radek Baran, ředitel 
Domova Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 34 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 35 Návrh na souhlas s umístěním SO v pozemcích 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
na uzavření smluv o výpůjčce k nemovitým 
věcem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
a v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 
nad Ostravicí 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

 

RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému 
Beck-online na období od 03/2020 do 02/2021 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Výuka dětí ostravských MŠ 
a ZŠ přírodovědných a technických oborů“, 
poř. č. 191/2019 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek (TDS+BOZP)“, 
poř. č. 006/2020 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Revitalizace parku 
u Biskupství“, poř. č. 002/2020 

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

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Polanka 
nad Odrou 4. etapa, část I“, poř. č. 207/2019 

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

 

 

 Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 _________________________  

  Ing. Tomáš Macura, MBA  

  primátor statutárního města Ostravy 
 
 

 

  


