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Dodatek 

                          Ostrava 02. 12. 2019 

 

Dodatek 
na 41. schůzi rady města  
konanou dne 03.12.2019 
 

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 57 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13. 11. 2018  

na realizaci díla "Smíšené trvalkové výsadby  

a následná 3-letá údržba 17 výsadbových lokalit  

v rámci města Ostravy" 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 59 Návrh na zrušení usnesení č. 0609/ZM1822/10  

ze dne 13. 11. 2019 v bodě 5 - 7), návrh  

na uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov a k.ú. Sedlnice,  

obec Sedlnice ve Strategické průmyslové zóně 

Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 60 Výtvarně-architektonická soutěž o návrh na řešení 

"Památníku válečných veteránů" 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 61 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - zánik a vznik 

členství a změny v orgánech spolku 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 62 Návrh koupit a svěřit pozemky v k. ú. Muglinov, 

obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Kanalizace Bartovice - III. etapa 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 167/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská  

(mimo SV část oblasti)“, poř. č. 89/2019 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr projektanta (studie stavby)", 

poř.č. 163/2019, uzavření smlouvy na studii stavby 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 


