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Dodatek 
 

            Ostrava 08.02.2021 

 

Dodatek 
na 88. schůzi rady města  
konanou dne 09.02.2021 
 

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 47 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě na část budovy č. p. 1183,  

která je součástí pozemku parc. č. 3083  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Žádost o prominutí, případně snížení inflačního 

nárůstu za rok 2020 pachtovného u pachtýře 

GOLIS, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Poskytnutí investičního transferu na Parkoviště 

u hřbitova Polanka nad Odrou z Adaptační 

strategie statutárního města Ostravy na dopady 

a rizika vyplývající ze změny klimatu 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 50 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava se společností Comac Group 

Moravia s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Reakce na přípis ve věci “Revitalizace 

přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 52 Metodika dočasného užívání nebytových 

prostor ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 53 Návrh na uzavření nájemní smlouvy  

na pronájem bytu č. 11 (S 4.3.) v domě  

na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 54 Návrh na pověření Magistrátu města Ostravy 

prostřednictvím odboru ochrany životního 

prostředí, aby za statutární město Ostravu 

uplatňoval nárok a sděloval rozhodné údaje  

ve smyslu § 157 odstavce 2 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, a Přílohy č. 12 téhož zákona 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 55 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc  

ve výši 20 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID - 19 - III. kolo 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Demolice objektu pavilonu E 

Černá louka", poř. č. 002/2021 

Ing. Renáta Žáčková, DiS., 

vedoucí oddělení podpory 

investic 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Veřejné prostranství  

u městských jatek (PD+AD+IČ)",  

poř. č. 013/2021 

Ing. Renáta Žáčková, DiS., 

vedoucí oddělení podpory 

investic 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 "Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí" 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní  

k veřejné zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu správce 

stavby“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 8 Smlouva o dílo na zpracování investičního 

záměru pro realizaci projektu "Obnova přírodní 

vodní nádrže Na Pastvinách", Proskovice. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

   

   

   

   

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 

 


