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Pozvánka 

                                                                                                                                Ostrava 09.11.2018 

Pozvánka  
na 2. schůzi rady města  
konanou dne 13.11.2018 

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 1 Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu 

řízení pro výběr provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury statutárního 

města Ostravy v Průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 2 Návrh na uzavření dohody dle zákona č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích na 

souhlas s realizací splaškové kanalizační 

přípojky a napojením na splaškovou kanalizaci 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, pro spol. ALGECO 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního 

vedení NN včetně trafostanice a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava od společnosti Asental 

Land, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty                    

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do Švýcarska (Neuenburg) 

ve dnech 26.-29.10.2018 

Mgr. Jana Secová 

ředitelka Střediska volného času 

Korunka, p.o. 
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RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,              

Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně 

primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 

náměstka primátora, do Polska (Szczecin)           

ve dnech 18.-19.11.2018 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 7 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Svinov a návrh na záměr města směnit 

nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na zrušení usnesení                                     

č. 09845/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018, 

návrh na souhlas vlastníka pozemků                   

s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice pro 

Moravskoslezský kraj, návrh na souhlas 

vlastníka pozemků s provedením stavby v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov pro Ostrava Airport 

Multimodal Park s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh neodkoupit ocelové podpěry na ul. 

Suderově v Mariánských Horách od DIAMO 

státní podnik, odštěpný závod ODRA 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na záměr pronajmout části pozemků 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr 

nepronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na svěření propusti městskému obvodu 

Slezská Ostrava a bikesharingových stání 

městským obvodům Slezská Ostrava a 

Moravská Ostrav a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh koupit a bezúplatně nabýt 

spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 624/7, 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

v pavilonu K, areálu Černé louky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do 

majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta a 

stavebního řádu 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


