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                                                                                                                           Ostrava 28.01.2019 

Dodatek  
na 10. schůzi rady města  
konanou dne 29.01.2019 
 
 
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 37 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí  o zřízení věcného břemene                

v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce                 

a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa" 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_M 38 Návrh na schválení zahraničních  pracovních  

cest pana Marka Pokorného,  ředitele 

příspěvkové organizace PLATO Ostrava,             

do Itálie (Benátky)  ve dnech 7.-11.5.2019,           

a do  Francie  (Paříž)  ve dnech 7.-11.2.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora  

RM_M 39 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského 

kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 

p.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě              

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, souhlas s přeložením multifunkčního 

kabelovodu, návrh na uzavření smlouvy                  

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                  

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP 

Property XX, spol. s r.o. 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 41 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Radvanice, obec Ostrava                

a návrh na souhlas s podnájmem části budovy 

č. p. 143, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

třetí osobě 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                    

na nemovitosti v k. ú. Hrušov, obec Ostrava          

se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy                     

pro umístění reklamních bannerů na mostní 

konstrukce nad komunikacemi se společností 

Seven Days Agency s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 44 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 45 Stanovisko města k záměru CENNZO Ostrava 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí - spalovna 

nebezpečných odpadů 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 46 Smart Innovation Center, s.r.o. - "skelet", 

aktuální vývoj - doplněk 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 47 Souhlas s kácením dřevin v Rozvojové zóně 

Hrušov 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

Ing. Bc. Šmátrala, vedoucí odboru 

hospodářské správy      
 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 8 Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu 

řízení pro výběr provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury statutárního 

města Ostravy  v  průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_VZ 9 Koncese malého rozsahu "Provozování 

bikesharingu v Ostravě", poř. č. 282/2018 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                         

a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Právní služby", poř. č. 

018/2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Obslužná a dozorovací 

činnost stanice tepla", poř. č. 304/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Demolice objektu úpravny 

vod Dubí", poř. č. 279/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka malého rozsahu "Stojany                  

na kola", poř. č. 8/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek                                       

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 


