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Dodatek 
             Ostrava 01.06.2020 

 

Dodatek 
na 60. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 02.06.2020 
 
Místo jednání:  zasedací síň rady města dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu Věc Předkládá 

RM_M 46 Organizační zabezpečení hodnocení 
hospodaření SMO a orgánu města, Městské 
policie Ostrava, činnosti a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených SMO 
za 1. pololetí 2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 47 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa F, U - 
Kaminského, Ječmínkova“, zahrnutou 
do rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 49 Objednávka grafické a předtiskové přípravy 
sedmi vydání měsíčníku Radnice!!! v období 
06/2020 - 01/2021 u společnosti Mattbox.cz 
s.r.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 50 Návrh na souhlas s dočasným odnětím 
pozemku plnění funkcí lesa, návrh na záměr 
města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz 
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Návrh na zrušení části usnesení a návrh 
na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání spoluvlastnického podílu k pozemku 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 52 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč 

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 
krizových opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství              
a sportu                               
Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury         
a volnočasových aktivit        
Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 53 Návrh na záměr pronájmu užitného prostoru 
částí kolektorů pro ukládání inženýrských sítí 
na území města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. 
Poruba - sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Úprava prodloužení splatnosti nájemného 
a pachtovného (v reakci na ekonomické dopady 
krizových a mimořádných opatření COVID-19) 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního        
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo akce „M - Ostrava - Sportovní hala 
v Krásném Poli“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 57 Návrh na uzavření dohody o změně majetku 
vyplývající z Dohody o provozu Centra 
ev. č. 0256/2020/MJ (Vodní areál JIH 
v Ostravě-Zábřehu) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh na prominutí 
úroků z prodlení a smluvní pokuty z nájemních 
smluv uzavřených se společností DIAMO, s. p., 
odštěpný závod ODRA 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, 
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 
700 30 Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jana Schikorová, 
ředitelka Dětského centra 
Domeček, příspěvková 
organizace 

RM_M 60 Vydání bezdůvodného obohacení Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního         
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 61 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti 

o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva 78 Energetické úspory 
v bytových domech III pro projekt „Regenerace 
bytového fondu Mírová Osada - I. etapa - 
ul. Chrustova“ (8 vchodů) 

Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 62 Návrh na sjednocení pravidel pro vystupování 
občanů na zasedání zastupitelstev jednotlivých 
městských obvodů statutárního města Ostravy 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního         

RM_M 63 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. 
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, návrh na záměr 
města vypůjčit tyto nemovité věci 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 64 Neprominutí dluhu a Uznání dluhu a dohoda 
o splátkách 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 65 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
v rámci vyhlášení mimořádného dotačního 
řízení MPSV pro rok 2020 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemii COVID_19 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Kanalizace Balbínova, 
pasport“, poř. č. 069/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 12 Havarijní oprava instalační stupačky v budově 
přístavby Nové radnice, Sokolská 49 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka „VO V. Košaře, Rekonstrukce 
VO Petruškova, Doplnění VO Petřkovická, 
Doplnění VO Senovážná“ poř. č. 077/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na kácení 4 ks zapojených keřových skupin 
a založení kobercových trávníků v lokalitě 
Masarykovo náměstí na p. p. č. 442/1, 436 
a 437 k. ú. Moravská Ostrava v režimu in-
house 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


