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Dodatek 
             Ostrava 30.11.2020 

 

Dodatek 
na 79. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 01.12.2020 
 
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 47 Změna zřizovací listiny právnické osoby 
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské 
Hory, příspěvková organizace 

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

RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
a návrh na uzavření Dohody o ukončení 
memoranda o spolupráci při uspořádání 
olympijského festivalu 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství        
a sportu 

RM_M 49 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 

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

RM_M 51 Žádost o dotaci MSK na projektovou 
dokumentaci projektu Městečko bezpečí 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 52 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části 
pozemku ze zemědělského půdního fondu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu 
plynárenského zařízení 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Žádost Ing. Libora Hrdiny a spolků Sportovní 
události v Ostravě, z. s., a Futsal club Ostrava, 
z. s., o uznání nákladů spojených s přípravou 
sportovní akce 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství       
a sportu 

RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemku ve vlastnictví fyzické 
osoby pro SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 56 Návrh na vydání souhlasu s podnájmem 

a se zřízením trvalého pobytu - bytová jednotka 
č. 3037/8, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Návrh na záměr města pronajmout 
prostory sloužící podnikání v domě 
na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Návrh na změnu zakladatelských dokumentů 
obchodních společností se 100% majetkovou 
účastí města 

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

RM_M 60 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov v Malé rozvojové zóně Ostrava - 
Mošnov 

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

RM_M 61 Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Fondu 
pro výstavbu nového koncertního sálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 62 Návrh na prodej a návrh na zřízení služebnosti 
k části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_MZP 2 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky organizace Firemní školka města 
Ostravy, příspěvková organizace a ukončení 
dohody o provedení práce 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 


