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                                                                                                                             Ostrava 03.12.2018 

Dodatek  
na 5. schůzi rady města  
konanou dne 04.12.2018 
 
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 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě              

o zřízení služebnosti se společností                        

Dial Telecom, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Krásné 

Pole a nevyužití zákonného předkupního 

práva v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh zrušit usnesení ZM                               

č. 2166/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018                   

a č. 2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018, 

návrh na záměr města prodat nemovitou věc       

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh na záměr města neprodat pozemky, 

návrh na záměr města neprodat část 

pozemku(k. ú. Moravská Ostrava), návrh             

na záměr města neprodat pozemky, návrh             

na záměr města prodat pozemek k. ú. Přívoz) 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním a realizací 

stavby "Rekonstrukce ul. Žofínská" 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh koupit pozemek v k. ú. Čeladná, obec 

Čeladná 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 46 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské 

Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava a návrh 

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města 

pro volební období 2018 - 2022, a to výboru 

statutového a výboru pro udělování čestného 

občanství a cen města; Návrh na změnu ve 

Finančním výboru zastupitelstva města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního a 

právního 

RM_M 48 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí              

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na záměr města prodat části pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy          

v průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Administrativní objekt na Náměstí Republiky 

v Ostravě - další postup související s realizací 

výstavby druhé fáze administrativního centra 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního a 

právního 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Stížnost zastupitelů a občana městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky na 

porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy           

o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro 

projekt "Náš domov" v rámci programu 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 54 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy              

o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro 

projekt "Technické vzdělávání v MŠ" v rámci 

programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 55 Akční plán adaptační strategie statutárního 

města Ostravy na dopady a rizika vyplývající 

ze změny klimatu 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 56 Návrh na převzetí projektu "Sportovní hala           

v Krásném Poli" 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 57 Souhlas s přijetím dotací a zněním Podmínek 

čerpání neinvestičních dotací v Programu 

EFEKT: 2018 pro projekty "Energetické 

posouzení ZŠ I. Sekaniny" a "Energetické 

posouzení ZŠ a MŠ Ostrava Svinov" 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického 

rozvoje 

RM_M 58 SPZ Ostrava - Mošnov - návrh na uzavření 

konečné "Kupní smlouvy", návrh na souhlas   

s umístěním zpevněných ploch do pozemku 

ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Návrh na záměr města neprodat pozemek      

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 60 Návrh prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu 

usnesení 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA,  

předseda představenstva obchodní 

společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

 

 

 


