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Seznam materiálů: 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 77. schůze rady města 

konané dne 10.11.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Schválení návrhu Plánu dopravní obslužnosti 

území statutárního města Ostravy na období 

2021 - 2025 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku v k. ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady 

města s uzavřením dohody o vzájemné 

spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Moravská Ostrava a 

Přívoz a Charitou sv. Alexandra 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 4 Návrh zmocnění k podpisu čestného 

prohlášení pronajímatele dle Výzvy 2 v rámci 

programu COVID - Nájemné 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 6 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 



RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo č. 1642/2020/OI/VZKU ze dne 11.6.2020 

ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace na 

Prokešově náměstí” v k.ú. Moravská Ostrava 

(ORG 7449) 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 8 Udělení souhlasu pro potřeby startu a přistání 

bezpilotního letounu - dronu v k. ú. Výškovice 

u Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu – 

CYKLODOPRAVA II, pro projekt 

„Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce 

a cyklisty – ul. Muglinovská“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 10 Zastupování statutárního města Ostrava před 

Nejvyšším soudem ČR 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 11 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v 

katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 12 Reakce na návrh k mediaci Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 13 Reakce na přípis ve věci bezdůvodného 

obohacení 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh na zaslání výzvy na plnění společnosti 

Tisk Sarpet s.r.o. z titulu nájemní smlouvy a 

návrh na zaslání výzvy na plnění Petru 

Urgácsovi, z titulu ručitelského prohlášení v 

nájemní smlouvě. Návrh žaloby na plnění 

proti společnosti Tisk Sarpet s.r.o. a panu 

Petru Urgácsovi v případě, že nedojde k 

dobrovolnému plnění ze strany těchto subjektů 

na základě zaslaných výzev na plnění. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a v 

k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na 

záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 

3532/2017/MJ ze dne 11. 12. 2017 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

 

 

 

 

 

 



RM_M 16 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na 

záměr města změnit nájemní smlouvu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu k 

prodeji nemovitého majetku městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 19 Smlouva na servisní služby výtahů v bytových 

domech na ul. Husova 7/1591 a na ul. 

Veleslavínova 17/1591, Ostrava - Moravská 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Vyjádření k žalobě Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování a 

stavebního řádu 

RM_M 21 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí a 

rozpočtu 

RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv a dohody o 

zrušení smlouvy o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

Smlouvy o výpůjčce, Nájemní smlouvy a 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvy o 

výpůjčce a Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti a Nájemní smlouvy v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 23 Dodatek č.3 ke smlouvě o sdružených 

službách dodávky plynu pro objekty 

Statutárního města Ostravy, ev. č. zákazníka 

2381/2019/HS ze dne 19.9.2019 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 



RM_M 24 Návrh na odkoupení pozemků v k.ú. Bartovice 

a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a 

návrh na jejich svěření příslušným městským 

obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Schválení podání žádosti o dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt "Bytový dům Lumírova 

487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení fasády" 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava 

- Jih 

RM_M 26 Návrh na pověření ředitelky příspěvkové 

organizace Dětské centrum Domeček, se 

sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČO 70631956, Mgr. Jany Schikorové 

k zastupování zřizovatele 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 27 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 

"Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince", 

"Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa" 

včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Celoroční ošetřování 

trávníku fotbalového hřiště", poř. č. 179/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správyIng. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava venkovního 

schodiště do pavilonu C-Výstaviště Černá 

louka", poř. č. 155/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správyIng. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Provozování veřejných 

toalet a úklid místností - Terminál 

Hranečník", poř. č. 173/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správyIng. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek 



 

RM_VZ 4 

 

Havarijní oprava drenážního systému vodního 

zdroje Březinka, který se nachází na parcele č. 

2863/4 v k.ú. Vratimov 

 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 

V Ostravě 

Datum: 6.11.2020 

 


