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Dodatek 
             Ostrava 18.02.2019 

 

Dodatek 
na 12. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 19.02.2019 
 
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 51 Návrh na změnu usnesení 06835/RMm1418/20 
ze dne 23. 6. 2017 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 
prodat část nemovité věci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh na souhlas s odstraněním trakční skříně, 
návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh 
na uzavření dohody o skončení nájmu 
a prominutí dluhu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh vypovědět uzavřenou smlouvu o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání v budově 
na ul. Vojanova 1a) v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava a návrh na skončení nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 57 Informace o plnění usnesení zastupitelstva 

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

RM_M 58 Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 6. března 2019 

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

RM_M 59 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 60 Návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 61 Návrh: „Podmínky Programu na zachování 
a obnovu kulturních památek a významných 
městských staveb z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2019“, včetně jeho vyhlášení 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta 
a stavebního řádu 

RM_M 62 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
„Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p. o.“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 63 Návrh na záměr města pronajmout nemovité 
věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 64 Návrh na souhlas s umístěním stavebních 
objektů do pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností Jindrich Plaza 
Development, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

Ing. Michal Hrotík, člen 
představenstva                  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
pro resort statutárního města Ostravy – 2019“ 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Nákup papíru pro resort 
statutárního města Ostravy – 2019“ 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Distribuce informačního 
měsíčníku Ostravská radnice 2019“, 
poř. 010/2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora                              
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  
 

 
Pozn.: 
Materiál VH-1, VZ-7 a VZ-8 obdrželi členové rady města v tzv. prvním rozvozu. 


