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Dodatek 
             Ostrava 16.01.2023 

 

Dodatek 
na 12. schůzi rady města  
konanou dne 17.01.2023 
 
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 39 Žádost ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh – „Učíme         
se v přírodě II“ o poskytnutí finančních 
prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy 

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

RM_M 40 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 41 Poskytnutí účelových investičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím města v oblasti 
kultury 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 

RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním stavby v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava „Multifunkční dům 
Muglinov“, pro městský obvod Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitosti svěřené městskému obvodu 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování             
a stavebního řádu 

RM_M 44 Udělení titulu „Talent roku“ a poskytnutí     
ceny 100 tis. Kč každému z oceněných studentů 

PaedDr. Ivona Klímová, 
MBA, předsedkyně komise 
pro vzdělávání, vědu            
a výzkum 
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 RM_M 45 Schválení přípravy projektů v rámci aktivity: 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu ke spolufinancování v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu IROP 2021-2027 v souladu                     
s Integrovanou teritoriální strategií ostravské 
metropolitní oblasti 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 46 Návrh na souhlas s odstraněním stavebních          
a inženýrských objektů v pozemcích                    
ve vlastnictví statutárního města Ostravy          
pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ev. č. 0524/2022/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci        
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na jmenování člena dozorčí rady 
Renarkon, o. p. s. 

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

RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě       
o dílo v rámci stavby „Revitalizace okolí řeky 
Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3“ 

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

RM_M 51 Návrh na záměr města prodat soubor věcí v k. ú. 
Spálov, obec Spálov, návrh na uzavření  
dodatku č. 12 ke zřizovací listině                            
ze dne 21.5.2014 právnické osoby Středisko 
volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy            
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou mezi SMO a obcemi/městy 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 53 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace          
v dotačním programu „Zachování a obnova 
historických hodnot I“ pro projekt „Obnova 
Památníku Rudé armády v Komenského 
sadech“ 

Petr Veselka, starosta 
městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 54 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvách 
budoucích a Dohody o omezení předkupního 
práva vlastníka k právu stavby pro realizaci 
projektu „Městečko bezpečí“ 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

3/3 
 

Dodatek 
 RM_M 55 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh 
na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Kupní 
smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ ve znění Dodatků 
č. 1 - 4 se společností Industrial Center              
CR 10 s.r.o. Návrh na uzavření Memoranda       
o spolupráci se společností Panattoni Czech 
Republic Development s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového  
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

 
 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 4 Přístup do právního informačního systému 
Beck-online na období od 03/2023 do 02/2024 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 
 

Veřejná zakázka „Zpevnění svahu                        
na ul. 26. dubna“, poř. č. 175/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 


