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                          Ostrava 08. 04. 2019 

 

Dodatek 
na 18. schůzi rady města  
konanou dne 09. 04. 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 27 Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

ČR Výzva č. 1/2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 28 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000,- Kč Technickému muzeu Olomouc, 1. 

ČSTOB z. s. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 30 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí        

o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekty Infrastruktura  

ZŠ III. 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 32 Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023             

v prostorách v budově bez č.p. na pozemku       

parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich 

bezúplatné užívání 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                      

na pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava                

s DIAMO, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 34 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh   

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy   

s "Bytovým družstvem Sokolovská 1182" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci   

v k. ú. Martinov ve Slezsku a v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Návrh na souhlas k vybudováním sjezdu na části 

pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Návrh   

na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. 

Zábřeh - VŽ, obec Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Ing. Daniel Morys, 

předseda představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Nová izolace v útulku pro psy           

v Třebovicích", poř. č. 029/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.", poř. č. 054/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti 

křižovatek v Ostravě“ – zrušení veřejné zakázky 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

   

   

   

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


