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Dodatek 
 

            Ostrava 15.02.2021 

 

Dodatek 
na 89. schůzi rady města  
konanou dne 16.02.2021 
 

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 48 Návrh na souhlas s umístěním kabelového 

vedení NN do kolektoru a uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

v kolektoru ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

s ČR - Státním pozemkovým úřadem 

a se společností Ostravské vodárny 

a kanalizace a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh vložit nemovitý a movitý majetek 

v k. ú. Bartovice, v k. ú. Radvanice 

a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava do 

základního kapitálu společnosti SAREZA, 

s.r.o., návrh na uzavření dohod o ukončení 

Dohod o provozování Centra 

ev.č. 3629/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019 

(Ozdravné centrum Ještěrka) 

a ev.č. 0256/2020/MJ ze dne 2. 1. 2020 (Vodní 

areál Jih) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout jednotku 

č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 

3037/110, Ostrava-Bělský Les. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 3186/2019/OI/VZKÚ na realizaci 

stavby ,,Oprava kanalizace a vodovodu 

v MNO“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 53 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 54 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

lokalita Na Zapadlém 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku parc. č. 4246/22 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy 

o vypořádání závazků se společností Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve 

výši 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 - 

IV. kolo 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 57 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem bytu č. 2 (S 2.2.) v domě na 

ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 3. března 2021 

Mgr. Renata Koková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního  

RM_M 59 "Nové Lauby" - archeologický výzkum - 

dodatek č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 60 Návrh na záměr pronájmu části pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. K Trojhalí) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 

 


