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Dodatek 
             Ostrava 19.11.2018 

 

Dodatek 
na 3. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 20.11.2018 
 
Místo jednání:  zasedací síň rady města dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 54 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného 
k hospodaření právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava 
- Moravská Ostrava, IČO 00635161 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 55 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného 
k hospodaření právnické osobě Domov 
Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631832, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Ing. Hana Ježková, ředitelka 
domova Sluníčko, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvkové 
organizace 

RM_M 56 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava 
- Moravská Ostrava, IČO 00635161 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

RM_M 57 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, 
IČO 70631956 

Mgr. Jana Schikorová, 
ředitelka Dětské centrum 
Domeček, příspěvková 
organizace 
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 RM_M 58 Podněty občana statutárního města Ostravy Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 59 Žádost společnosti Smart Innovation Center, 
s.r.o., uplatnění nároku na smluvní pokuty – 
„skelet“ 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 60 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na souhlas 
s  umístěním živočichů 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 61 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 
se společnostmi: PODA a.s., OVANET a.s., 
INTER META Ostrava, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 62 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 63 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti se společností 
PODA a.s. a OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 64 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2500/2018/MJ ze dne 20.6.2018. Návrh 
na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 21.12.2017 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 65 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava s Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 66 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 67 Rozhodnutí o přijetí dotace, schválení Statutu 
Řídícího výboru a návrh na jmenování nových 
členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství        
a sportu 

RM_M 68 Návrh na nevyužití předkupního práva ke 
stavbě v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
a návrh města neprodat části pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 69 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 70 Návrh na záměr města pronajmout plynárenské 
zařízení v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 71 Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci 
z  Operačního programu Životního prostředí - 
prioritní osy 5, pro projekty instalace nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla 
v základních školách Slezské Ostravy 

MVDr. Barbora Jelonkova, 
starostka městského obvodu 
Slezská Ostrava 

RM_M 72 Návrh města neuzavřít smlouvu o výpůjčce 
pozemků včetně budovy č. p. 1674 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 73 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 74 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
pro fyzickou osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 75 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Blanická – Ruskova“, poř. č. 230/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
Přemyšov – Poruba“, poř. č. 145/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace 
Domu kultury Poklad II.“, poř. č. 054/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Dostavba kanalizace v ulici 
Hluboká (PD+IČ+AD)“, poř. č. 224/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního    
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Rekonstrukce 
vodovodu  a kanalizace ul. Čs. legií 
a nám. Msgre. Šrámka“, poř. č. 174/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 20 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
ul. Kotkova“, poř. č. 248/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 21 Veřejná zakázka „ÚČOV - rekonstrukce 
nožových uzávěrů“, poř. č. 227/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VZ 22 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Cihelní, 1. etapa - pasport + monitoring“, 
poř. č. 235/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 
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 RM_VZ 23 Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní 

pohon II“ poř. č. 136/2018 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 
v zastoupení  

 

 

 

 

 _________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


