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                                                                                                                                             Ostrava 28.11.2022 

Dodatek  
na 6. schůzi rady města  
konanou dne 29.11.2022 
 

 

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 37 Návrh na uzavření "Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě                 

a Smlouvy o výpůjčce" v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního             

RM_M 38 Návrh na poskytnutí účelových investičních 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy                 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního            

 

RM_M 39 Aktualizace podmínek Programu Global 

Experts - Podpora příchodu excelentních vědců 

na univerzity v Moravskoslezském kraji                        

a žádost o mimořádnou dotaci Ostravské 

univerzitě 

Ing. Sylva Sládečková, MBA, vedoucí 

odboru školství a vzdělávání 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor Mgr. Jiří Hudec, pověřen 

zastupováním funkce vedoucího 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                   

o dílo č. 0871/2022/OI se zhotovitelem 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.                               

na realizaci náhradní výsadby a související 

následné péče v rámci stavby "Cyklopropojení 

centra s DOV" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního            
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RM_M 42 Návrh na změnu výše pachtovného na rok 2023 

a stanovení ceny vodného a stočného na rok 

2023 v Průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 43 Návrh na záměr města prodat a neprodat 

nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, lokalita Křižíkova 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 44 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - udělení předchozího 

souhlasu zřizovatele s nabytím darů                             

do vlastnictví a projekt „Tři koruny ze vstupu“ 

a návrh na snížení neinvestičního příspěvku                   

na provoz příspěvkové organizace 

Mgr. Jiří Novák, ředitel Zoologické 

zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 45 Návrh: "Program na obnovu nevyužitých 

budov za účelem rozvoje bytového fondu                    

v Ostravě" 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního plánování 

a stavebního řádu 

RM_M 46 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu 

Mgr. Jana Halatová, ředitelka firemní 

školky města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 47 Návrh na koupi pozemků, komunikace                            

a inženýrských sítí  v k.ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava a uzavřít kupní smlouvy se spol. Abano 

Real s.r.o. a jejich svěření městskému obvodu 

Plesná 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 48 Návrh dohody o splátkách a uznání dluhu Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 

darovací smlouvu s Ing. A.A. a smlouvu                             

o zřízení služebnosti s fyzickými osobami,                      

v  k. ú. Koblov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo                           

na realizaci stavby "Výstavba nového kampusu 

na Černé louce" a uzavření Dohody o úhradě 

nákladů 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního            

 

RM_M 51 Návrh na záměr města zřídit právo stavby                        

na nemovitých věcech v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 52 Žádost Ostravského centra nové hudby, z.s.,                   

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace                        

v oblasti kultury 

Bc. Dita Eibenová, předsedkyně 

komise kultury rady města 

RM_M 53 Návrh na záměr města nezměnit nájemní 

smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ, ve znění 

dodatku č. 1, formou uzavření dodatku č. 2 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 54 Návrh na úpravu podmínek sdělení                                   

o poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků školám v celkové výši 150.000 Kč                                 

na realizaci projektu Stromy 

Ing. Sylva Sládečková, MBA, vedoucí 

odboru školství a vzdělávání 

RM_M 55 

 

Návrh na záměr města neprodat                                           

a nepronajmout pozemky v k.ú. Třebovice                      

ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 56 Odpověď na dotaz člena zastupitelstva města 

Bc. Aleše Boháče, MBA ve věci stavby 

Parkovacího domu u Krajského úřadu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

 

RM_M 57 Návrh na záměr města změnit uzavřenou 

"Nájemní smlouvu" ev. č. 1322/2022/MJ                      

ze dne 14. 4. 2022 formou uzavření                        

dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 58 Návrh na souhlas vlastníka s umístěním 

inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 

SMO a souhlas s trvalým odnětím pozemku                       

ze zemědělského půdního fondu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 59 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, 

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě                        

o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 

pozemku v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava                           

s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 60 Informativní materiál pro členy Zastupitelstva 

města Ostravy o aktuálním stavu přípravy 

projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu 

kultury města Ostravy 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně 

primátora 

RM_M 61 Návrh přijmout darem nemovité věci včetně 

infrastruktury a návrh uzavřít Darovací 

smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti - 

DIAMO, s. p., k. ú. Kunčice, obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 62 Návrh města směnit pozemek parc. č. 110/140 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava                          

za stavby chodníků a komunikací na pozemcích 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava                          

se společností Monkstone Ostrava s.r.o. a návrh 

uzavřít smlouvu o spolupráci s DPO a.s.                       

a Monkstone Ostrava s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 63 Návrh zástupců města v orgánech spolku 

Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí  

 odboru legislativního a právního 

RM_VZ 8 VZMR Řízení tiskových služeb - zabezpečené 

řízení tisku, digitalizace dokumentů a centrální 

řízení bezpečnosti multifunkčních zařízení 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí     

 odboru IT služeb a outsourcingu 

RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování 

"Studie zabezpečení města elektrickou energií - 

řešení alternativních energetických zdrojů                

na území města Ostravy" 

 Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí odboru územního plánování  

 a stavebního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


