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Dodatek 
 

            Ostrava 23.11.2020 

 

Dodatek 
na 78. schůzi rady města  
konanou dne 24.11.2020 
 

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 67 Memorandum o spolupráci na přípravě stavby 

"Přesun autobusového střediska z vozovny 

Poruba do vozovny Martinov" 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 68 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo akce " Revitalizace parku u Biskupství" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 69 Projednání návrhů usnesení Správní rady 

spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 70 Mezinárodní veletrh nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2021 - přesun termínu 

konání 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 71 Návrh darovat pozemky, návrh na přijetí darem 

pozemků, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti, vše v k. ú. Moravská Ostrava                

a k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec                      

Ostrava - ŘSD 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 72 Návrh na záměr města neprodat části pozemku 

a nezřídit služebnost chůze a jízdy 

(ul. Střelniční), návrh na záměr města neprodat 

pozemky (Novinářská), vše v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 73 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitosti do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování a 

stavebního řádu 

RM_M 74 Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 

3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, 

Ostrava-Bělský Les. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

2/3 

Dodatek 
 

RM_M 75 Vázání výdajů rozpočtu roku 2020 k převodu 

do rozpočtu roku 2021 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 76 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na 

rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů) 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 77 Servisní smlouva výtahu v bytovém domě na 

ul. Střelniční 75/8, Ostrava - Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 78 Návrh na záměr propachtovat pozemky                   

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 79 Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě 

povinností 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 80 Návrh koupit spoluvlastnické podíly na 

pozemku v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 81 Nařízení města č. ../2020, kterým se pro účely 

dopravy vymezují na území města oblasti             

s placeným stáním 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 82 Návrh na uzavření Licenční smlouvy (území 

SLZA) 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 83 Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých 

věcí příslušnému městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 84 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby "Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže č. 1 - 10" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 85 Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace, 

poskytnuté z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

č. 0259/2020/KP obchodní společnosti Černá 

louka s. r. o., na částečné krytí ztrát 

způsobených COVID-19 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 86 Areál střelnic na ul. PLzeňská - návrh Dodatku 

č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 87 Návrh výše příjmu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu v roce 2020 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 88 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti 

o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva 78 Energetické úspory 

v bytových domech III pro projekt "Regenerace 

bytového fondu Mírová Osada - III. Etapa 

ul. 8. března" 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 89 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 90 Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 11. prosince 

2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 91 Návrh "Domovního řádu" a návrh vzorové 

nájemní smlouvy na pronájem bytů dle 

"Všeobecných podmínek č. 1/2020. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 92 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu "Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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RM_MZP 2 Další postup ve věci vymáhání smluvní 

pokuty ze Smlouvy o dílo “Revitalizace 

přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace 

v ulici Frýdlantská (PD+AD+IČ)" 

poř. č. 169/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


