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Dodatek 
             Ostrava 24.08.2020 

 

Dodatek 
na 67. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 25.08.2020 
 
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 65 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického 
podílu ve výši 10/80 pozemku parc. č 3028/1 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na jeho 
svěření příslušnému městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 66 Návrh k nabytí nemovitých věcí v k. ú. 
Bartovice a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 67 Návrh vypovědět smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v budově č. p. 3338, na pozemku 
parc. č. 461/2, k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 68 Návrh na uzavření nájemní smlouvy Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 69 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo akce „Revitalizace parku u Biskupství“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 70 Úprava nivelety dešťové kanalizace 
v ul. Těšínská - návrh na uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 1167/2020/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 71 Ustanovení rady a návrh na nominaci členů 
rady příspěvkové organizace Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje  
Ing. arch. Ondřej Vysloužil, 
ředitel Městského ateliéru 
prostorového plánování          
a architektury, příspěvková 
organizace 
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 RM_M 72 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace pro projekt „Energetické 
úspory bytových domů v Ostravě-Radvanicích 
a Bartovicích“ v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice 

RM_M 73 Návrh na uzavření „Smlouva o výpůjčce 
a Smlouva o právu provést stavbu“ 
v souvislosti se stavbou „Zastávka MHD Kotva 
na ul. Výškovická" zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 74 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 
16.07.2019 na realizaci stavby „Kanalizace 
splašková Plesná - II. etapa, II. část“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 75 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí odboru 
územního plánování                 
a stavebního řádu 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 
archivu města Ostravy a odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Ostravy k 1. 9. 2020 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 

RM_VZ 11 Soutěž o návrh „Parkovací dům za katedrálou“, 
poř. č. 100/2020 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil, 
ředitel Městského ateliéru 
prostorového plánování                 
a architektury, příspěvková 
organizace (MAPPA)              
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


