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Dodatek 
             Ostrava 02.11.2020 

 

Dodatek 
na 76. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 03.11.2020 
 
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 31 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti Návrh na uzavření 
nájemní smlouvy a dohody o úhradě 
za bezesmluvní užívání na pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností 
Comac Group Moravia s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 
(ul. Valchařská), návrh na záměr města prodat 
části pozemků (Gen. Píky, Lechowiczova), vše 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2911/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
„Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava 
– Proskovice“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 35 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh udělení souhlasu pro Moravskoslezské 
inovační centrum, a.s. se stavebními úpravami 
v areálu Moravskoslezského inovačního centra, 
v budově č. p. 375 „TRIDENT”, 
jejichž realizátorem bude společnost Porsche 
Engineering Services, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 37 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 

výstavby administrativního objektu v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava – 
„TROJZUBEC“ 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního         
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového         
Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 38 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 39 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
s ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ na zajištění 
a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů 
v rámci projektu „Podpora rozvoje sociální 
práce a služeb v Ostravě“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 40 Vystavení objednávky na nákup ochranných 
pomůcek pro potřebu Magistrátu města 
Ostravy, příspěvkových organizací a orgánů 
města 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 41 Souhlas s podáním žádostí o dotaci z Fondu 
na regeneraci veřejných prostranství 
na sídlištích v rámci výzvy Státního fondu 
podpory investic k projektům: „Regenerace 
sídliště Kamenec - III. etapa“ a „Regenerace 
sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zeleň za Lunou“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 42 Návrh výpovědi smlouvy o dílo 
č. 1209/2020/OŽP/VZ ze dne 18. 5. 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 43 Navýšení neinvestiční účelové dotace 
k částečnému krytí provozních a osobních 
nákladů v roce 2020 obchodní společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s. a rozšíření účelu 
použití 

Mgr. Jan Žemla, předseda 
představenstva společnosti 
Dům kultury města Ostravy, 
a.s. 

RM_M 44 Navýšení neinvestiční účelové dotace 
k částečnému krytí provozních a osobních 
nákladů v roce 2020 obchodním společnostem 
AKORD & POKLAD, s.r.o. a rozšíření účelu 
použití 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 
MBA, jednatelka společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o. 

RM_M 45 Návrh na prodej přebytečných movitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy - 
kontejnery 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 46 Stanovisko města k usnesení vlády ČR ve věci 

studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - 
Odra - Labe 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 47 Návrh na zrušení části usnesení zastupitelstva 
města č. 1054/ZM1822/16 a návrh na záměr 
města prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 


