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                          Ostrava 25. 03. 2019 

 

Dodatek 
na 16. schůzi rady města  
konanou dne 26. 03. 2019 
 

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 44 Návrh na vypracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí ke stavbě "Zahrada domova pro 

seniory IRIS, Ostrava - Mariánské Hory" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 45 Návrh na umístění inženýrské sítě a zpevněné 

plochy do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností ECHO alarm, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 46 Návrh na uzavření dodatků k nájemní smlouvě a ke 

smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 47 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti s OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 48 Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci v k. ú. 

Zábřeh-Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Návrh na schválení Dodatku č. 16 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Návrh města směnit pozemky k.ú. Moravská 

Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. 

ú. Mariánské Hory, uzavřít smlouvu o zřízení 

služebností s ŘSD ČR 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
2/4   

Dodatek 

RM_M 51 Nařízení města č. …/2019, kterým se mění            

a doplňuje nařízení města č. 9/2018, kterým            

se  pro účely organizování dopravy vymezují         

na území města oblasti s placeným stáním 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 52 Návrh na uzavření dohody o společném postupu Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 53 Uplatnění smluvních pokut z titulu Smlouvy o dílo 

na provedení stavby „Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa“ a stavby „Rekonstrukce 

kanalizace ul. Peterkova“ ze dne 2.6.2011 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

 

RM_M 54 Souhlas s uzavřením "Dohody o partnerské 

spolupráci" za účelem realizace projektu CLAIRO 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 55 Akční plán mezinárodního projektu RESOLVE 

jako hlavní výstup projektu na místní úrovni 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 56 Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 10. dubna 2019 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 57 Souhlas s uzavřením "Společné úmluvy                    

mezi hlavním partnerem a partnery projektu             

pro Operační program URBACT III" v rámci 

realizace mezinárodního projektu s názvem 

"com.unity.lab" 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 58 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky právnické 

osoby Městský ateliér prostorového plánování a 

architektury, příspěvková organizace 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 59 Návrh na poskytnutí příspěvků Divadlu loutek 

Ostrava, příspěvkové organizaci 

JUDr. Jarmila Hájková, 

ředitelka Divadla loutek 

Ostrava, příspěvková 

organizace 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH-1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 

jednatelka 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VH-2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací 

Ostrava, s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH-10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_VH-11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 
v zastoupení  

 

 

 

 

 _________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


