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                          Ostrava 12.02.2021 

 
Pozvánka  
na 89. schůzi rady města  
konanou dne 16.02.2021 
 

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 89. schůze rady města 

konané dne 16.02.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Polanka nad Odrou a k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Poruba a návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k. ú. Třebovice ve Slezsku 

a v k. ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2021 v oblasti Volný čas 

Mgr. Petr Mika, předseda 

komise pro rodinu a volný 

čas rady města 

RM_M 4 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 5 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo a smlouvě příkazní č. 2288/2019/OI 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 6 Návrh na záměr prodat části pozemků v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh 

na uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině - 

Domov Iris, příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2021, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2021 - 

2024 a neinvestičních příspěvků a transferů 

pro rok 2021 v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostrava 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 8 Skořápka - městské centrum uměleckých 

terapií- návrh dodatku č. 2 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 9 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2021 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 

Ph.D., komise pro 

vzdělávání, vědu a výzkum 

rady města 

RM_M 10 Návrh na připojení objektu na Pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 11 Program na podporu cizojazyčné výuky 

na území statutárního města Ostravy pro školní 

rok 2021/2022 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy v souvislosti 

se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 13 Návrh na odstranění stavby garáže na pozemku 

parc. č. 3918/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na uzavření smluv v souvislosti se 

stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 15 Přijetí peněžní částky na základě závěti 

zůstavitele MUDr. J. C., CSc. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 16 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis 

LITE se Základní školou Slezská Ostrava, 

Chrustova 24, příspěvková organizace 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 17 Návrh na uzavření nájemních smluv Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části 

pozemku ze zemědělského půdního fondu, 

návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 Schválení Cílů systému environmentálního 

managementu na Magistrátu města Ostravy 

2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 20 Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín 

s.r.o. 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 21 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 22 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti 

statutárního města Ostravy a jeho orgánů 

v oblasti poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 23 Návrh na poskytnutí dotací 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektů „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ 

a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

- 3. výzva“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 24 Návrh na poskytnutí dotací z Programu obnovy 

reklamního označení provozoven na území 

města Ostravy vymezeném v Nařízení 

města č. 11/2019 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 25 Návrh na záměr neprodat pozemky v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo 

nábřeží) - sadové úpravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast 

DK Poklad (PD) - návrh dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Pravidelná informace o stavu projektů 

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická 

průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 

zóna Hrušov a Vědecko-technologický park 

za II. pololetí roku 2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 

z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko pro projekt 

„Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - 

Jih 
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RM_M 31 Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Kunčičky, v k. ú. Slezská Ostrava 

a návrh na záměr města neprodat část nemovité 

věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo akce „Kontejnérová stání na území města 

Ostravy“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh 

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti pro Smart Innovation 

Center, s.r.o. a Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 

k darovací smlouvě ev. č. 2455/2020/MJ 

(ev. č. obdarovaného 06347/2020/IM) ze dne 

23. 9. 2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

a dohody o skončení nájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2021 v oblastech podpory osob 

s handicapem, prevence kriminality 

a zdravotnictví a návrh na poskytnutí 

finančních darů za účelem zabezpečení 

prevence kriminality 2021 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 39 Zapojení města Ostravy do soutěže „Do práce 

na kole“ 2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 40 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací 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 41 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

ve 2. pololetí 2020 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 
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RM_M 42 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií 

příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

p. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 43 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších 

změn a doplňků 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 44 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 

služebností“ v souvislosti se stavbami 

„Heřmanice-rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace, lokalita Bučina“ a „Rekonstrukce 

vodovodu DN 500 ulice Mariánskohorská“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

RM_M 45 Návrh na poskytnutí účelových dotací 

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 46 Návrh na záměr města zřídit právo stavby 

k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci 

programů na podporu Tělovýchovy a sportu 

a Vrcholového sportu 

Bc. Martin Bednář, předseda 

komise pro sport a volný čas 

rady města 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Úprava platu ředitele Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, p. o. 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně 

primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská II. etapa“, poř. č. 178/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního         

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Revitalizace okolí řeky 

Ostravice, Úsek Na Hradbách – Kostelní“, 

poř. č. 03/2021 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 3 „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna“ uzavření 

smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Městečko bezpečí - 

PD+IČ+AD“, poř. č. 008/2021 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního         

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Parkovací dům za katedrálou 

– PD“, poř. č. 015/2021 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního           

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské 

před křižovatkou s ul. Slovenskou 

(TDS+BOZP)“, poř. č. 001/2021 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního            

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 
 
Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


