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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 30.03.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

06087/RMm1418/19 RM_M 0 Schválení programu 19. mimořádné schůze rady 
města konané dne 30.03.2017 

35 

06088/RMm1418/19 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

06089/RMm1418/19 RM_M 1 Návrh na uzavření „Smlouvy o zániku 
předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení 
a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 

08 

  
RM_M 0 
Schválení programu 19. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 30.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06087/RMm1418/19 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 19. mimořádné schůze rady města dne 30.03.2017 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní spole čnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 06088/RMm1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s účinností ode dne 01.04.2017 
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2) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. s účinností 
ode dne 01.04.2017 

Ing. Martina Chovance, nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o zániku p ředkupního práva a zákazu 
zcizení a zatížení a smlouvy o úprav ě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy” 
  
Usnesení číslo: 06089/RMm1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00936/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy 
o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, 
mezi 
statutárním městem Ostrava 
a 
společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
a 
společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČ: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 
Medlánky, 612 00 Brno 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s přijetím ručitelského prohlášení společnosti UNILEASING a.s., se sídlem: Randova 214, 
Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ: 25205552, za podmínky, že takového ručitelské prohlášení 
bude vůči statutárnímu městu Ostrava jakožto věřiteli řádně učiněno a svým obsahem bude 
zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
  
 
 
  
 
 


