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Dodatek 
             Ostrava 27.05.2019 

 

Dodatek 
na 2. mimo řádnou sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 28.05.2019 
 
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 9 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 
ke stavbě ,,LDN Radvanice – zateplení 
obvodového pláště, výměna oken a dveří 
a oprava balkónů“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 10 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 
s provedením stavby v k. ú. Hrušov, obec 
Ostrava, pro společnost OZO Ostrava s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 
ARCHITECTURA, z.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na zajištění služeb na mezinárodním 
veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 
Expo Real 2019 v německém Mnichově          
(7. - 9. 10. 2019) 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ev. č. 3474/2017/MJ - Dolní oblast 
Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku 
parc. č. 436, parc. č. 437, parc. č. 442/1 
a parc. č. 386, vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním prosklené 
výtahové šachty do pozemku ve vlastnictví 
SMO pro společnost Černá louka s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 16 Návrh na uzavření dohody o plné moci 

a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytování právní pomoci 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova“, poř. č. 081/2019 

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

RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb 
pro projekt „Úpravy - přestavba oblasti 
přednádražního prostoru Ostrava, hl. n.“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


