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Dodatek 
             Ostrava 06.05.2019 

 

Dodatek 
na 21. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 07.05.2019 
 
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 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Poruba, návrh na záměr města neprodat 
nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever a návrh 
na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 
nájemních smluv k částem pozemku v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, pro městský obvod 
Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na záměr města prodat část nemovité 
věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh 
nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění 
správy a výkonu dalších povinností 
na Přestupním uzlu Svinovské mosty 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním kabelového 
vedení NN, VN vč. rozvodné skříně a roury 
pro uložení elektronických komunikací, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. a Veolia Průmyslové služby 
ČR, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

závorového systému do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností Lidl Česká 
republika v.o.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

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

RM_M 34 Poskytnutí transferů z Fondu životního 
prostředí na realizaci projektů „Údržba zeleně 
městského obvodu MOaP“, „Zónové čištění 
městského obvodu MOaP v roce 2019“, 
„Vyhodnocení zdravotního stavu dřevin 
a návrhu opatření“ a „Smokeman zasahuje 
v Hošťálkovicích“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 35 Návrh na záměr města změnit pachtovní 
smlouvu v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření Dohody o ukončení 
závazkového vztahu založeného                   
Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní                       
č. 1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 9.4.2018 
ke stavbě „Okružní křižovatka Výstavní- 
Zelená“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 38 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 
podprogramu Podpora regenerace brownfieldů 
pro nepodnikatelské využití pro akci 
„Revitalizace areálu bývalého koupaliště 
v Ostravě-Radvanicích“ 

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

RM_M 39 Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 22. května 2019 

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

RM_M 40 Návrh na jmenování členů správní a dozorčí 
rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův 
máj, o.p.s. 

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

 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Propojení Nová Pivovarská - 
Karolina (investiční záměr)“, poř. č. 36/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


