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Dodatek 
 

            Ostrava 04.11.2019 

 

Dodatek 
na 38. schůzi rady města  
konanou dne 05.11.2019 
 

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 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem jednotky č. 3038/3 v domě na ul. 

Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním stavebního 

objektu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh na odejmutí nemovitých věcí v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava, ze svěření městskému 

obvodu Poruba a návrh na vklad nemovitých 

věcí v k.ú. Poruba do základního kapitálu 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě 

o veřejných službách v přepravě cestujících 

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 

a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 47 Souhlas s přijetím dotace z Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro 

projekty: 1) "Instalace nuceného větrání 

s rekuperací odpadního tepla v Základní škole 

Pěší 66/1", 2) "Instalace nuceného větrání 

s rekuperací odpadního tepla v Základní škole 

Bohumínská 1082/72", 3) "Instalace nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 

škole Chrustova 1418/24" a 4) "Instalace 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

v Základní škole Škrobálkova 300/51" 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 
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RM_M 48 Návrh na uzavření Dohody o provedení stavby 

a smlouvy o výpůjčce s Dopravním podnikem 

Ostrava a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 49 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelných movitých věcí statutárního 

města Ostravy, předaného k hospodaření 

právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631816, se sídlem: Bohumínská 

1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 

ředitel Domova pro seniory 

Kamenec, Slezská 

Ostrava, p.o. 

RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci 

stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most 

Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy 

u loděnice" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 51 Regresní úhrada České republice - Ministerstvu 

pro místní rozvoj 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

 

RM_M 52 Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace z Programu na zachování a obnovu 

kulturních památek a významných městských 

staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

 

RM_M 53 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava, návrh prodat nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit 

nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy s 

obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

Ing. Libor Folwarczny, 

Ph.D., MBA, předseda 

představenstva společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene s ČR - Státní 

pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke "Smlouvě 

o budoucích smlouvách o koupi pozemků", 

návrh na uzavření kupních smluv na pozemky 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k.ú. Sedlnice, 

obec Sedlnice a návrh na uzavření smluv 

o zřízení práva stavby ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, obec 

Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Schválení vystavení objednávky pro zajištění 

reklamních předmětů k propagaci Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu  
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 2 Vystavení objednávky vůči společnosti 

AUTOCONT a.s. na roční předplatné licencí 

Office 365 E3 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektu IT služeb 

a outsourcingu  

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Ostravské sportovní hry - 

propagační předměty", poř. č. 194/2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


