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Dodatek 

                          Ostrava 10. 06. 2019 

 

Dodatek 
na 25. schůzi rady města  
konanou dne 11. 06. 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 51 Návrh na záměr pronájmu jednotky č. 3035/107          

v domě na ul. Horní 3035/106, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 52 Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění 

k dokumentárnímu filmu a traileru věnovanému 

Ostravské operaci z roku 1945 a žádost                  

o prominutí smluvní pokuty 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury         

a volnočasových aktivit 

RM_M 53 Smlouva o dílo na zpracování evaluace naplňování 

Koncepce rozvoje kultury SMO v časovém období 

2009 až 2019 vč. její aktualizace z roku 2014 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury         

a volnočasových aktivit 

RM_M 54 Memorandum o spolupráci v oblasti podpory 

činnosti mládežnické regionální Fotbalové 

akademie Moravskoslezského kraje 

Žádost  o  mimořádnou  dotaci  Nadačního  fondu 

Regionální fotbalové akademie 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství        

a sportu 

RM_M 55 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 56 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Bc. Martin Bednář, starosta 

Městského obvodu 

Ostrava-Jih 
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RM_M 57 Poskytování bezúročných zápůjček občanům 

statutárního města Ostravy za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů 

vytápění v rámci dotačního programu "Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 58 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu 

výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní                   

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních               

a středních školách na území SMO pro školní rok 

2019/2020 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 

Ph.D., předseda komise pro 

vzdělání, vědu a výzkum 

rady města 

RM_M 59 Návrh na uzavření smluv o zřízení práva stavby           

a uzavření kupní smlouvy ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 60 Návrh na změnu usnesení č. 01395/RM1822/23 ze 

dne 21. 5. 2019 v bodě 1) a 3) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 61 Prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

ev. č. 3809/2018/MJ ze dne 19. 12. 2018 ve 

strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se 

společností XZB (Europe) s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 63 Navýšení neinvestiční účelové dotace                     

k částečnému krytí provozních a osobních nákladů 

v roce 2019 obchodní společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 

jednatelka společnosti 

AKORD & POKLAD, 

s.r.o. 

RM_M 64 Odpověď na petici "Stop drcení odpadů                      

v Hrabové" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 65 Odpověď na petici – „STOP kyselině sírové                   

v Hrabové“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 66 Vyhlášení výběrového řízení na člena 

představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_M 67 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení 

ev.č. 3300/2018/MJ ze dne 7.11.2018 a návrh          

na uzavření dohody o spolupráci 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 3 Rozhodnutí ve věci požadavku městského 

obvodu Hrabová na realizaci provozu služeb 

elektronické pošty v částečné správě OVANET 

a. s. a městského obvodu Hrabová 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_MZP 4 Vzdání se funkce vedoucího investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy ke dni 

31.7.2019 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Nákup obuvi", poř. č. 

075/2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Nákup bund", poř. č. 

076/2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Nákup kalhot", poř. č. 

074/2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Sportovní areál u ZŠ 

Bílovecká (PD+AD+IČ) II., poř. č. 103/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Soutěž o návrh "Památník válečných veteránů", 

poř. č. 060/2019 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 
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RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Sportovní hala v Krásném 

Poli", poř.č. 108/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


