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Dodatek 
 

            Ostrava 14.10.2019 

 

Dodatek 
na 36. schůzi rady města  
konanou dne 15.10.2019 
 

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 26 Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy                                  

RM_M 27 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 

s provedením staveb v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava, pro společnost CONTERA Investment 

VIII. s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na uzavření dohody o úhradě 

za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč Fakultní nemocnici Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 32 Sleva z nájmu, odložení termínů splatnosti 

nájmu a prominutí úroků z prodlení na budovu 

Tandem za r. 2019 - MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité 

věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

dohody o plné moci s právnickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout část budovy 

v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku parc. č. 1147/19 v k. ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_MZP 1 Právní zastoupení ve věci ústavní stížnosti 

společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Budova Nové radnice – 

trafostanice“, poř. č. 158/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ve Staré 

Bělé, ulice Mitrovická“, poř. č. 146/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Rekonstrukce Sokolské třídy 

(PD+AD+IČ)“, poř. č. 172/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 15 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 

antivirového programu od spol. Scenario s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Oprava havarijního napojení 

ČOV, ul. Těšínská“, poř. č. 177/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

Pozn.:   Materiál M-26 obdrželi členové rady města v tzv. prvním rozvozu. 


