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                                                                                                                           Ostrava 07.10.2019 

Dodatek  
na 35. schůzi rady města  
konanou dne 08.10.2019 
 
 
Místo jednání:      zasedací síň dv. č. 206 Radnice města Ostravy, II. poschodí 
Začátek jednání:  09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 41 Návrh na uzavření Dohody o narovnání          

s Bytovým družstvem Krásnopolská 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 42 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární 

město Ostrava k dofinancování sociálních 

služeb v r. 2019 a uzavření Dodatku č. 1            

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ev. číslo 

02064/2019/SOC 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 43 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou                

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 44 Návrh na záměr města prodat/neprodat 

nemovité věci svěřené MOb Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 45 Žádost spolku Wannado, z.s. o navýšení 

poskytnuté dotace plynoucí z Veřejnoprávní 

smlouvy č. 0658/2019/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 46 Návrh na převzetí projektu "Sportovní hala 

Nová Bělá" 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 47 Smlouva o poskytnutí dotace                                 

z Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačního programu „Ozdravné pobyty                

pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018“ 

Jolana Kavalková, starostka městského 

obvodu Martinov 
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RM_M 48 Návrh na poskytnutí investiční účelové 

dotace společnosti Černá louka s.r.o. na 

projekt Úprava prostoru okolí pavilonu A, 

elektromobil, rekonstrukce IT, WEB stránky, 

stěhování MINIUNI a pořízení nových pódií 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 49 Žádosti sportovních klubů o předběžný 

souhlas se spolufinancováním investičních 

akcí v rámci dotační výzvy MŠMT                             

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 50 Žádost o mimořádnou dotaci Nadačního 

fondu Regionální fotbalové akademie 

Moravskoslezského kraje na r. 2020 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 51 Návrh na poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací na rok 2020 na činnost 

Centra individuálních sportů Ostrava                       

a Ostravské tělovýchovné unie 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 52 Návrh na schválení protokolu o dočasném 

předání archiválií statutárnímu městu Ostrava 

– městskému obvodu Třebovice 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., ředitelka 

Archivu města Ostravy 

RM_M 53 Výzva k mimosoudnímu jednání                            

a předžalobní výzva statutárnímu městu 

Ostravě ve věci smlouvy o poskytování 

služby č. 3093/2017/OD/VZKÚ – měření 

úsekové rychlosti na ul. Rudná 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 54 Souhlas vlastníka s podnájem bytu na ulici 

Horní, Ostrava - Bělský Les  

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 55 Schválení převedení finančních prostředků              

z Fondu pro výstavbu koncertního sálu                 

na zpracování studie s názvem Koncertní 

hala města Ostravy 

Ing. Radek Muťka, zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 56 Návrh zrušit usnesení ZM č. 0334/ZM1822/6 

ze dne 22. 5. 2019, návrh koupit nemovité 

věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

pro realizaci projektu "Městečko bezpečí"             

a návrh zřídit právo stavby, pro realizaci 

projektu "Městečko bezpečí" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava a vyhlášení výběrového řízení na člena 

představenstva této společnosti 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

v zastoupení 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 


