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                                                                                                                               Ostrava 20.03.2020 

Pozvánka  
na 52. schůzi rady města  
konanou dne 24.03.2020 

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 1 Předání osvědčení o nastoupení do funkce členky 

Zastupitelstva města Ostravy Bc. Radaně Zapletalové 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 2 Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí 

svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava           

a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 3 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky HZS 

MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti  

a převodu movitého majetku a návrh na svěření 

movitých věcí MOb Slezská Ostrava,                             

MOb Michálkovice, návrh na rozhodnutí                             

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 4 Návrh na souhlas vlastníka pozemku                                   

s provedením stavby v k.ú. Svinov, obec Ostrava          

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava                        

se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"            

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek, II. 

Etapa" 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 6 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí            

a rozpočtu 

RM_M 7 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3037/5, Horní 3037/110, Ostrava-Bělský 

Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce  

ev. č. 1537/2019/MJ ze dne 25.4.2019. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury              

a volnočasových aktivit 

RM_M 10 Návrh personální změny ve Výboru finančním a 

Výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

a v komisích rady města (pro sport, pro dopravu, pro 

rodinu a volný čas, muzejní, letopisecká, názvoslovná 

a heraldická) 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 11 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

141/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019 ke stavbě 

„Spojovací mosty, sloupy a překlady – MNO, H1, 

H2, H3“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

ev. č. 1733/2019/MJ. 

Udělení souhlasu s podnájmem prostor v budově č.p. 

314 na pozemku parc. č. st. 454, k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov. 

Udělení souhlasu s umístěním sídle společnosti 

SINEKO Reality, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím 

darů do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvková organizace 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Vladimír Blahuta, 

jednatel společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí                

a rozpočtu 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_MZP 1 Odmítnutí nároků Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Televizní pořad Ostravské 

minuty", poř. č. 38/2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce sportovního areálu 

Poruba I. etapa - TDS a BOZP", poř. č. 20/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Výsadba zeleně v Ostravě 

(CLAIRO) - PD, IČ, AD", poř. č. 16/2020 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
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odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Cesta vody a Park nad rybníkem 

PD+AD+IČ" poř. č. 169/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu         

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní         

na TDS a BOZP při akci Demolice objektů              

na pozemku parc.č. 415, 416, 417 v k.ú. Mošnov 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ-6 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

2399/2019/OI/VZKÚ „Výstavba bytového domu na 

ulici Janáčkova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

   

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r. 

primátor 


