
Statutární město Ostrava 
primátor 

 
1/3   

Dodatek 
 

                                                                                                                           Ostrava 25.02.2019 

Dodatek  
na 13. schůzi rady města  
konanou dne 26.02.2019 
 
 
Místo jednání:      zasedací síň dv. č. 206 Radnice města Ostravy, II. poschodí 
Začátek jednání:  09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 44 Smart Innovation Center, s.r.o. - "skelet", 

aktuální vývoj 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 45 Trojhalí Karolina - vyhlášení soutěže                      

na rekonstrukci střešního pláště objektu 

Ústředny 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním stavebních 

objektů do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností BeePartner a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 47 Zapojení města Ostravy do soutěže Do práce 

na kole 2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 48 Návrh na změnu usnesení orgánů města                   

ve věci prodeje nemovitých věcí v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Návrh na záměr pronájmu pozemku p.p.č. 

100/35 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Návrh na záměr pronájmu částí pozemku                   

v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Zpráva o čerpání finančních prostředků                      

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava ve 2. pololetí 2018 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí                               

a zdravotnictví 
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RM_M 51 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy 

jako partnera projektu v rámci Euroregionu 

Silesia 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 52 Informace o vyřízení dotazů, připomínek                    

a podnětů členů zastupitelstva města, 

vznesených na 3. zasedání zastupitelstva města 

dne 30.1.2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 53 Administrativní objekt na Náměstí Republiky 

v Ostravě - další postup související s realizací 

výstavby druhé fáze administrativního centra 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 54 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců                   

a společensky odpovědné firmy města Ostravy 

za rok 2018 a na poskytnutí peněžitých darů 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 55 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

5/2017, o nočním klidu 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Ing. Daniel Lyčka, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                         

a kapitálových účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


