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Dodatek 
             Ostrava 19.12.2022 

 

Dodatek 
na 9. schůzi rady města  
konanou dne 20.12.2022 
 
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 36 Návrh na záměr města neprodat část pozemku   
v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN, VN 
včetně optiky a uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene                       
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace                   
z Národního plánu obnovy – iniciativa Status 
umělce na projekt Propojení světa kultury, 
umění a pohybu a uzavření dodatku ke smlouvě 
o partnerství mezi městem Ostrava a partnerem 
Cirkus trochu jinak, z.s. 

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

RM_M 39 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu  
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci 
operačního programu životního prostředí        
pro projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch, 
MŠ Bartovice“ 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice 

RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě       
o nájmu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
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 RM_M 42 Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemků    

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a části 
pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší a do Fondu 
životního prostředí od společnosti Recovera 
Využití zdrojů a.s. 

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

RM_M 44 „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ul. 
Vrbická-Záblatská“, návrh na uzavření Dodatku 
č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0696/2020/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 46 Návrh na skončení nájemní smlouvy                  
ev. č. 2789/2017/MJ dohodou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na pověření Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektury, p. o., 
pořízením Ostravských stavebních předpisů 

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

RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě  
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh              
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností PROFO 
MONOLITY, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněného 
OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě        
o podnájmu parkovacího místa                              
ev. č. 2857/2018/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Podpisový řád Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 52 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 

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

RM_M 53 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených obvodu 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování             
a stavebního řádu 
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 RM_M 54 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy          
pro společnost GEOtest, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na schválení Dodatku č.2 k Zásadám    
pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene - služebnosti k nemovitostem                
ve vlastnictví SMO pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Žádost Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje o odstranění části 
plynovodního potrubí v areálu bývalých kasáren 
Hranečník 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh       
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti      
pro oprávněné manžele Š. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní 
smlouvě v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Nařízení města č.../2022, kterým se mění             
a doplňuje Nařízení města č. 8/2022, kterým     
se pro účely organizování dopravy vymezují    
na území města oblasti s placeným stáním 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Obslužná a dozorovací 
činnost předávací stanice tepla a tlakově 
závislých stanic“, poř. č. 234/2022 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023“,       
poř. č. 221/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


