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Pozvánka 
 

            Ostrava 29.01.2021 

 

Pozvánka 
na 87. schůzi rady města  
konanou dne 02.02.2021 
 

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 87. schůze rady města 

konané dne 02.02.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty  

v období od 01.11.2021 do 30.04.2022 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním stavby  

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro CETIN a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s realizací 

stavby a vynětím části pozemku z PUPFL 

"Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - 

Košatka, II. etapa", pro obec Stará Ves nad 

Ondřejnicí 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na souhlas s napojením vodovodního 

řadu a splaškové kanalizace na vodovod  

a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na naložení s neupotřebitelným 

majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 6 Návrh Dodatku č. 41 ke Koncesní smlouvě  

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami 

odboru investičního zahrnutými  

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním přípojky 110 kV 

a železničního sdělovacího zařízení a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro Správu 

železnic, s.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na souhlasy oprávněného z věcného 

břemene - služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o instalaci  

a provozu zařízení dálkového přenosu dat  

pro účely vzdálené protipožární ostrahy  

pro objekt na adrese Pstružovská ev. č. 164, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 13 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z operačního programu Životní 

prostředí (OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření  

se srážkovými vodami v intravilánu, výzvy  

č. 144 pro projekt „Rekonstrukce ul. Jahnova“ 

Jiří Vávra, starosta 

městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 14 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv  

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Schválení přípravy projektů a předložení 

žádosti o státní účelovou dotaci v rámci 

Programu prevence kriminality na místní 

úrovni na rok 2021 Ministerstva vnitra 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 16 Návrh na zřízení věcných břemen, návrh  

na uzavření smluv o zřízení věcných břemen 

pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích  

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 18 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Schválení podání žádosti o dotaci Fondů EHP  

a Norska na projekt mobilit SVČ/DDM Island  

a zajištění podpisu dopisu o spolupráci 

primátorem Statutárního města Ostrava 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 20 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro projekt "Vybudování retenční 

nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 

36" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 21 Návrh na udělení souhlasu se stavebními 

úpravami v areálu MSIC (I. - III. NP budovy 

"Trident") 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout nemovité 

věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o zrušení služebnosti 

a budoucím vypořádáním závazků pro Národní 

zemědělské muzeum, s. p. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání 

stavebních objektů realizovaných v rámci stavby 

„Silnice II/479 Ostrava ul. Opavská, mosty 479-

003 přes trať SŽDC“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_MZP 1 Periodické hodnocení ředitele Střediska 

volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. - 

jmenování hodnotící komise 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na poskytování servisních služeb na kopírovací 

zařízení umístěné v prostoru rozmnožovny 

magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


