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                                                                                                                           Ostrava 20.05.2019 

Dodatek  
na 23. schůzi rady města  
konanou dne 21.05.2019 
 
 
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 35 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc  

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti inženýrské sítě, návrh na uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o právu 

obdobném věcnému břemeni-služebnosti 

umístění stavby a návrh smlouvy o výpůjčce   

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Návrh na záměr města 

pronajmout/nepronajmout     části     pozemků           

v   k. ú. Muglinov a v  k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích         

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 39 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Operačního programu zaměstnanost 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 40 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování 

osobních údajů se společností POLAR televize 

s. r. o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 
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RM_M 41 Smart Innovation Center, s.r.o. - "skelet", 

prominutí dluhu 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 43 Dodatek č. 1 k Smlouvě o realizaci koncepce 

ev. č. 1526/2018/OSR/VZKÚ 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Ing. Daniel Lyčka, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací 

Ostrava, s.r.o. 

Ing. Daniel Lyčka, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst 

odboru živnostenského úřadu, odboru útvaru 

hlavního architekta a stavebního řádu, 

odboru, a odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy k 1.6.2019 

Ing. Břetislav Gibas, tajemník 

magistrátu 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Renovace trávníku 

fotbalového hřiště", poř. č. 84/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 4 Realizace trvalkových záhonů v atriu                 

u Kostelního náměstí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Demolice části objektu 

JATKA II", poř. č. 105/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Odkanalizování jižní části 

Svinova (BOZP+TDS)", poř. č. 069/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


