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Dodatek 
             Ostrava 21.11.2022 

 

Dodatek 
na 5. schůzi rady města  
konanou dne 22.11.2022 
 
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 31 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 32 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
„Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava 
- Nová ves“ v rámci Národního programu 
Životní prostředí 

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

RM_M 33 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů) 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 34 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída 
a ul. Muglinovská) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Pojmenování ulic v městském obvodu Hrabová Milan Slíva, starosta 
městského obvodu Hrabová 

RM_M 36 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 37 Smlouva o poskytování spisové služby 
eSpis LITE organizacím: Základní škola 
a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvková organizace, a Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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 RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

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 39 Vystavení objednávky na nákup zásahových 
rukavic pro členy jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 40 Připojení městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz k novému znění „Deklarace k podpoře 
udržitelného rozvoje prostřednictvím místní 
Agendy 21“ 

Petr Veselka, starosta 
městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 41 Rozhodnutí o dalším postupu ve věci náhrady 
nákladů vynaložených na péči o psy umístěné 
v letech 2015 – 2018 po úmrtí jejich majitele 
v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích 

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

RM_M 42 Návrh prodat pozemek v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava a návrh zřídit služebnost inženýrské 
sítě, návrh na záměr města prodat část pozemku 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s Ing. V. P. a smlouvu 
o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo v rámci stavby „Terminál Hranečník - 
rozšíření parkovacích ploch“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 45 Návrh města prodat pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava společnosti 
ČEZ Distribuce a.s. (lokalita Na Karolíně, 
ul. K Trojhalí) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro společnost 
KM Global s. r. o., a Letiště Ostrava, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 7. prosince 2022 

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

RM_M 48 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
září 2022 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 RM_M 49 Návrh na udělení souhlasu se zřízením 

zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení 
k nemovitým věcem ve prospěch České 
spořitelny, a.s. a pro společnost TKD Ostrava 
Mošnov, s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Rozhodnutí o podání odvolání Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

 
 


