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                          Ostrava 30.10.2010 

 
Pozvánka  
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 0 Schválení programu 76. schůze rady města 
konané dne 03.11.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_M 1 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Dubina u Ostravy, 
vše obec Ostrava v rámci stavby Nová 
Krmelínská 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
kultury na projekt „Výstavní rok 2021 v Galerii 
Dukla“ 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 3 Změna stanov obchodní společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s. a návrh zástupců 
města do dozorčí rady 

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

RM_M 4 Schválení podání žádosti o dotaci Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 
Hory, příspěvková organizace (IČO 75080508), 
na projekt „Řemeslná dílna v Korunce“, 
a to ve Středisku turistiky, na ul. B. Martinů 
v Ostravě-Porubě 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 
Středisko volného času 
Korunka, Ostrava – 
Mariánské Hory, 
příspěvková organizace 

RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Poruba-sever a k. ú. Poruba, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Winter-
Cup, z. s. 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 
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RM_M 7 Žádost spolku Swanky, spolek o uznání 
nákladů spojených s přípravou sportovní akce 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 8 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu 
a uzavření darovací smlouvy s dárcem 
MUDr. R. D. a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na uzavření dodatků č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 2699/2010/MJ a smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 1234/2010/MJ na movité věci 
s Libor Václavík - LIBROS 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů 
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

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

RM_M 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj 
programového vybavení IS EvAgend 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 12 Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z. s. 
o mimořádnou dotaci z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
akce „Smetanův sad - sadové úpravy“ mezi 
statutárním městem Ostrava a společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 14 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 15 Žádost o rozšíření účelu použití poskytnuté 
dotace ve smlouvě, ev. č. 3590/2019/KVA, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 16 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 17 Návrh zákona a žádost o zveřejnění 
na webových stránkách města k veřejné diskusi 

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

RM_M 18 Aktualizace Plánů financování obnovy 
vodovodů a kanalizací 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 
vedení, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, smluv o zřízení věcného 
břemene-služebnosti k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro T-Mobile Czech Republic a.s., ČEZ 
Distribuce, a.s. a OVANET, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostorů 
ev. č.1430/2012/MP ze dne 25. 5. 2012 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 21 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Výstavba nového kampusu 
na Černé louce“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část prostoru 
sloužící k podnikání v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Souhlas s přijetím dotace z programu 
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka - 
1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava-
Jih 

RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout prostory 
sloužící k podnikání v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na záměr města 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. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s přijetím nadačního příspěvku od Nadačního 
fondu pomoci, IČO 24303437, se sídlem 
Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
do majetku příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 
ředitel Domova pro seniory 
Kamenec, příspěvková 
organizace 

RM_M 28 Návrh na odkoupení částí pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k uzavření 
dohody o spolupráci a k nabytí nemovitostí do 
majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování 
a stavebního řádu 
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RM_M 30 Návrh na zrušení usnesení rady města 
č. 01275/RM1822/21 ze dne 7. 5. 2019 a návrh 
koupit spoluvlastnické podíly na nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
pro stavbu „Cyklostezka S,M - Mečníkovova, 
Žákovská“ 

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

 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Evakuační rozhlas Nové radnice - 
projektová dokumentace“ 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

 

 

Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


