
Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
1/5   

Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 04. 09. 2020 

Pozvánka  
na 69. schůzi rady města  
konanou dne 08.09.2020 

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 69. schůze rady města konané 

dne 08.09.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na záměr města neprodat a prodat části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na 

jejich svěření městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava pro veřejně prospěšnou stavbu "Propojení 

Francouzská-Rudná" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na záměr města nepronajmout nebytový 

prostor v k. ú. Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Nádražní, Na Karolině) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh nekoupit a návrh koupit nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města prodat pozemky 

v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Válcovní) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 

vedení a uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro T-Mobile Czech 

Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Žádost o úpravu uznatelných nákladů v rámci 

poskytnuté dotace Tělovýchovné jednoty Sokol 

Stará Bělá, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 11 Žádost AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. 

o mimořádnou dotaci na podporu pravidelné 

činnosti v roce 2020 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě 

a vedení NN, uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene - služebností 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Poděkování a žádost Mgr. Hedy xxxxxx  

o podporu Domova Sluníčko 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_M 14 Návrh Souhlasného prohlášení o vzniku 

vlastnického práva statutárního města Ostravy 

v k. ú. Stará Bělá, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

v k. ú. Muglinov, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v k. ú. Vratimov, obec Vratimov, v k. ú. Vřesina 

u Bílovce, obec Vřesina, na základě mimořádného 

vydržení 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, pro 

veřejně prospěšnou stavbu "Komunikace-severní 

spoj" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

a v  k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na svěření pozemků, jejichž součástí jsou 

stavby - Husova 7 a Střelniční 8, k.ú. Moravská 

Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh vložit nemovitý a movitý majetek 

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, do základního 

kapitálu společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 19 Výzva na podporu kariérového poradenství 

z rozpočtu SMO na rok 2021 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 20 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

stavby v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro společnost New Karolina Residential 

Development II s.r.o., a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro fyzickou osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh Programu podpory kultury a zachování 

kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostrava v letech 2021 - 2024 a návrh na vyhlášení 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních 

prostředků v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 22 Návrh na schválení změn podpořených projektů 

v oblasti kultury, návrh na uzavření dodatků 

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

neinvestičních dotací 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 23 Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti 

v objektech areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh darovat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Cihelní) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 26 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti na straně budoucího 

oprávněného s vlastníky pozemků a s investorem 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Udělení souhlasu pro potřeby startu a přistání 

bezpilotního letounu - dronu v k. ú. Pustkovec 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 

o 7 500 tis. Kč pro Zoologickou zahradu 

a botanický park Ostrava, p.o. k dokrytí nákladů 

v souvislosti s výpadkem příjmů v důsledku 

COVID-19 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 29 Schválení vystavení objednávky na odstranění 

závad na vozidle CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřkovice 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 30 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

užitného prostoru v kolektorech na území města 

Ostravy pro PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 31 Systém environmentálního managementu za rok 

2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 32 Návrh na udělení Ceny města Ostravy in 

memoriam 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 33 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 

1,8 mld. Kč na investiční akce města 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení rady města, zřízení 

služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti, souhlas s umístěním inž. sítí 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 35 Občanské podněty k vydání právních předpisů Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního 

RM_M 36 Poskytnutí účelové investiční dotace společnosti 

Černá louka s.r.o. na realizaci projektu 

"Revitalizace prostoru před pavilonem A na Černé 

louce" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Výměna vratového systému 

hangáru, LZS MSK Ostrava-Zábřeh", 

poř. č. 119/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Sadová - BOZP + TDS-ČPHZ" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 3 Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod 

Koblov Žabník 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 


