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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 28.06.2019 

Pozvánka  
na 3. mimořádnou schůzi rady města  
konanou dne 04.07.2019 

Místo jednání:        zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     08:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích 

věcných břemen v souvislosti  se stavbami 

zahrnutými do rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 2 Návrh na záměr města nepronajmout části 

pozemků v k.ú. Poruba a k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním stavebních               

a inženýrských objektů do pozemků                           

ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv             

o budoucích smlouvách o zřízení služebností, 

návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy          

o budoucí smlouvě darovací s H - Zone, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

3132/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 

"Rekonstrukce kanalizace v ul. 1.máje                        

u plynojemu MAN - kácení dřevin" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 6 Rekonstrukce a prodloužení sběrače B                     

do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č.4            

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 7 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích                               

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_VZ 1 Výměna střešní krytiny budovy č.p. 326                     

v průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. 

Fišerova", poř. č. 91/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Jazykové kurzy", poř. č. 

97/2019 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., 

vedoucí odboru platového                             

a personálního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Nové Lauby - zjišťovací 

archeologický výzkum III.", poř. č. 79/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce tepelného 

hospodářství Městské nemocnice Ostrava 

(DPS+BOZP+AD)", poř. č. 118/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Demolice ČS - SO 01 Budova 

jemných česlí", poř. č. 109/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru stavebníka při realizaci 

stavby "Rekonstrukce VO oblast nám. Jana 

Nerudy" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy           

na zpracování proj. dokumentace "BD Janáčkova 

- změna zdroje vytápění" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 9 Výměna plynového kotle v objektu č. p. 326          

v průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 10 Zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

úpravy elektrické instalace – instalaci 

podružného měření elektrické energie budovy 

Tandem v areálu Moravskoslezského inovačního 

centra a.s. v Ostravě Pustkovci 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "VO Ostrava - Heřmanice, ul. 

Vrbická", poř. č. 111/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 

v zastoupení 

 

 

 

 

 ________________________________  

Mgr. Radim Babinec 

náměstek primátora 

 


