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Dodatek 
             Ostrava 07.11.2022 

 

Dodatek 
na 3. schůzi rady města  
konanou dne 08.11.2022 
 
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 26 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Český svaz 
házené, z.s. 

Ing. Karel Plunder, Ph.D., 
MBA, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru sportu 

RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro budoucí oprávněné      
OVANET a.s. a QUANCOM, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh nekoupit nemovité věci od společnosti 
Asental Land s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 1681/2016/MJ a nájemní smlouvu           
ev. č. 1680/2016/MJ formou uzavření dodatků 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 31 Návrh na uzavření „Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“   
v souvislosti se stavbou „Novostavba bytového 
domu Biskupská-Kostelní“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 32 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace         
na Výměnu chladící jednotky                                  
pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY 

Mgr. Petr Handl, předseda 
představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

RM_M 33 Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací          
na realizaci významných akcí města v oblasti 
sportu v roce 2023 

Ing. Karel Plunder, Ph.D., 
MBA, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru sportu 
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 RM_M 34 Žádost organizace PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, o změnu podmínek 
čerpání účelového příspěvku poskytnutého       
na realizaci akce „Jatka - vybavení prostor      
pro fungování galerie PLATO“ 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 35 Schválení přípravy projektů statutárního města 
Ostravy ke spolufinancování v rámci                  
ITI Ostravské metropolitní oblasti 

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

RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 130.000 Kč společnosti 
DOBRO&TA s.r.o., se sídlem U Břízek 115/8, 
747 94 Dobroslavice, IČO: 01966910,                
na podporu projektu „Advent plný KŘÍDLENÍ 
2022“ 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 37 Návrh na zrušení záměru města prodat pozemek 
ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - 
Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici 
a prezentaci na veletrhu MIPIM 2023 s Hlavním 
městem Praha, se statutárním městem Brno         
a s Moravskoslezským krajem 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 39 Vypovězení smlouvy č. 33/2022/B                         
se společností ENBRA, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh koupit pozemek v k. ú. Martinov               
ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku parc. č. 1007/2, v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava a pozemek parc. č. 2620/160,                     
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh 
na záměr pronájmu části pozemků                           
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a návrh 
na záměr pronájmu částí pozemku                           
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 43 Návrh prodat stavbu v k. ú. Martinov                    

ve Slezsku, obec Ostrava 
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města 
pro volební období 2022 - 2026, a to výboru 
statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města 

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

RM_M 45 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků      
v k. ú. Muglinov a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 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 47 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 
nové přístavby a rekonstrukce stavby „Nová 
přístavba rekonstrukce restaurace Spolek“          
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava                
(ul. Nádražní) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

 
 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Most Na Karolině - správce 
stavby“, poř. č. 148/2022 

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

RM_VZ 9 Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány 
parkoviště Jih 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na provedení oprav trhlin stěn v budově 
PIANO, areál MSIC, ul. Technologická 372/2, 
Ostrava Pustkovec 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Rekonstrukce Sokolské třídy 
(PD+AD+IČ)“, poř. č. 141/2022 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního         
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Most Na Karolině - 
PD+AD+IČ“, poř. č. 145/2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 


