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                          Ostrava 27.01.2023 

 
Pozvánka  
na 14. schůzi rady města  
konanou dne 31.01.2023 
 

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 14. schůze rady města 
konané dne 31.01.2023 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh na změnu stanovených podmínek 
pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků 
poskytnutých právnické osobě Domov 
Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 2 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
ve 2. pololetí 2022 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 50.000 Kč Asociaci 
pro urbanismus a územní plánování ČR, z. s., se 
sídlem Thákurova 7, 160 00 Praha 6, 
IČO: 60163755, na podporu konference 
„Energetická krize“ 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-
15.02.2023 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 5 Vystavení objednávky na provedení projektu 
„Zeleň Nové radnice - II. etapa“ v k. ú. 
Moravská Ostrava v režimu in-house 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 
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RM_M 6 Návrh na prominutí odvodu Mgr. J. P. 
z poskytnuté neinvestiční účelové dotace 
v rámci programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných městských 
staveb výzva č. 1 - městské domy a industriální 
dědictví 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování 
a stavebního řádu 

RM_M 7 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců 
Ostravského muzea, p. o., a související navýšení 
neinvestičního příspěvku na provoz 

Bc. Filip Petlička, ředitel 
Ostravského muzea, 
příspěvková organizace 

RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním stavby v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava „Multifunkční dům 
Muglinov“, pro městský obvod Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 9 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
říjen a listopad 2022 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru legislativního 
a právního 

RM_M 10 Návrh na přípravu a podání žádosti 
o grant do programu Nadace ČEZ „Stromy 
pro rok 2023“ 

Petr Veselka, starosta 
městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

RM_M 11 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 
primátora, do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-
13.01.2023 

Mgr. Kateřina Šebestová, 
náměstkyně primátora 

RM_M 13 Návrh na prodej přebytečného majetku 
statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování 
záloh a diagram na dodávku a odběr tepla – 
pro rok 2023 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 15 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 16 Návrh na přípravu a podání žádosti do výzvy 
„Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

Petr Veselka, starosta 
městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
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RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o rozdělení 
nákladů mezi Ostravskou univerzitou 
a statutárním městem Ostrava ohledně 
pozemků p. č. 225/14 a p. č. 213/26 v k. ú. 
Moravská Ostrava, jehož součástí je budova 
sloužící jako  Univerzitní zázemí sportu 
a behaviorálního zdraví 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s D. C. a smlouvy o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 20 Schválení přípravy projektů a podání žádosti 
o státní účelovou dotaci v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 
na rok 2023 Ministerstva vnitra 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 21 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění 
provozu parkovací plochy „Terminál 
Hranečník“ 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 
odboru majetkového 

RM_M 23 Nabytí dvou psů umístěných v útulku pro psy 
v Ostravě-Třebovicích, jejich přivlastněním 
dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 

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

RM_M 24 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 

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

RM_M 25 Schválení dokumentu Akční plán 2023 Strategie 
vzdělávání města Ostravy 2030 

Ing. Sylva Sládečková, MBA, 
vedoucí odboru školství 
a vzdělávání 

RM_M 26 Návrh na naložení s neupotřebitelným 
majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 27 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Ukončení projektu „Řemeslná dílna v Korunce“ Mgr. Jana Secová, ředitelka 
Střediska volného času 
Korunka, Ostrava-Mariánské 
Hory, příspěvková organizace 
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RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 2353/2022/OI/VZ v rámci stavby 
„Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny 
města Ostravy, příspěvková organizace 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 
Ph.D., náměstkyně 
primátora 

RM_VZ 1 Návrh na uzavření servisní smlouvy Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna – BOZP“ 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Domov Sluníčko – úpravy 
stravovacího provozu (vybavení)“, 
poř. č. 016/2023 

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

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Územní studie rozvojové 
lokality Karolina-DOV“, poř. č. 008/2023 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Demolice budov v obchodně-
podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, 
III. etapa“, poř. č. 237/2022 

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

 

 

Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


