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Dodatek 
             Ostrava 05.12.2022 

Dodatek 
na 7. schůzi rady města  
konanou dne 06.12.2022 
 
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 33 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva 
o výpůjčce pro stavbu „Cyklistické propojení 
Poruby s Vřesinou“ v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 34 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců 
pro Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, p. o. 

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

RM_M 35 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 
zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA na rok 2023 

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

RM_M 36 Schválení přípravy projektu „Revitalizace 
lesoparku Benátky a Hulváckého                    
kopce - bezpečnost na komunikacích“ 
ke spolufinancování v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu IROP 2021-
2027 a podání záměru projektu do relevantní 
výzvy v souladu s Integrovanou teritoriální 
investicí ostravské metropolitní oblasti 

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

RM_M 37 Informace o ceně vodného a stočného 
na rok 2023 

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

RM_M 38 MNO - Modernizace Pavilonu E2 - Dodatek č. 1 Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 39 Informace o vyřízení dotazů, připomínek 
a podnětů člena zastupitelstva města 
vznesených na 2. zasedání dne 16. 11. 2022 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 RM_M 40 Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí 

Krajského úřadu Olomouckého kraje - Severní 
spoj 

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

RM_M 41 Záměr nákupu dluhopisů Air Bank a. s. Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 42 Objednávka vstupenek na Novoroční 
koncert 2023 u společnosti Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 
a objednávka rautu po Novoročním 
koncertu 2023 u společnosti MALEDA s. r. o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 43 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům ZMO 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 

RM_M 44 Rozhodnutí o přijetí dotace v rámci Národního 
plánu obnovy – iniciativa Status umělce 
na projekty „Drama dílny v podpoře čtenářské 
gramotnosti“, „Propojení světa kultury, umění 
a pohybu“, „Talent a kreativita“, o uzavření 
smlouvy o partnerství mezi statutárním městem 
Ostrava a partnery THeatr Ludem, z. s., a Cirkus 
trochu jinak, z. s. 

Ing. Sylva Sládečková, 
MBA, vedoucí odboru 
školství a vzdělávání 

RM_M 45 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku 
na provoz na rok 2022 organizaci PLATO 
Ostrava, p. o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 46 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a dohody o skončení nájemní smlouvy 
s Ostravica 2020 s. r. o., souhlas s umístěním 
inženýrských a stavebních objektů a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro Ivančice property a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví DPO a. s., pro statutární město 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
a návrh na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní 
smlouvě v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 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 51 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 2171/2019/MJ a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, návrh 
na uzavření dodatku č. 1 a nájemní smlouvy 
se společností ATELIÉR TOP KLIMA, s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Odpisový plán na rok 2023 Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě 
o nájmu pozemku VS 6358003120“, 
ev. č. 2512/2020/OI ze dne 4. 11. 2020, ve znění 
dodatku č.1 se Správou železnic, státní 
organizací 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Projednání analýzy zdravotních rizik Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 57 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o zřízení služebnosti pro společnost 
ALGECO s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh na nesouhlas s umístěním kabelů NN 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Uzavření dohody o vypořádání práv 
na projekční práce stavby „Rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely 
galerie Plato Ostrava“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 60 Návrh na záměr města pronajmout nemovitou 
věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 61 Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o přijímání 

platebních karet při placení zboží a služeb 
a výpůjčce platebního terminálu 
s příslušenstvím z důvodu změn počtu 
obchodních míst realizujících bezhotovostní 
platby prostřednictvím POS terminálu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 62 Dohoda o plné moci Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „MNO - Výstavba objektu 
pro urgentní příjem - PD+IČ+AD“, 
poř. č.  74/2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 
 


