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Dodatek 
             Ostrava 14.12.2020 

 

Dodatek 
na 81. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 15.12.2020 
 
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 43 Návrh na zaslání výzvy na plnění společnosti 
Tisk Sarpet s.r.o., návrh na zaslání výzvy 
na plnění Petru Urgácsovi a návrh žaloby 
na plnění 

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

RM_M 44 Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
souhlas s umístěním a s připojením vodovodní 
přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a smluv o zřízení 
služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní 
smlouvy s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí a v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Hanzelka, ředitel 
Zoologické zahrady                
a botanického parku Ostrava, 
příspěvková organizace 
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 RM_M 50 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

pro městský obvod Nová Ves a návrh 
na souhlas s dočasným odnětím a trvalým 
omezením plnění funkcí lesa na pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 1 v domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh na souhlas oprávněného z věcného 
břemene se záměrem stavby pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemků včetně stavby č. p. 3158 
vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“ – 
další postup před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 57 Návrh dalšího postupu ve věci prodeje 
pozemků v lokalitě ulice Vojanova v k. ú. 
Moravská Ostrava 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního          
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh dohody o skončení pachtovní smlouvy 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 60 Návrh na uzavření nájemních smluv 
na pronájem bytů v domě na ul. Husova 1591/7 
a Veleslavínova 1591/17, Ostrava-Moravská 
Ostrava 

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 Dům kultury města Ostravy, a.s. 

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

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

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

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

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

RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o. 

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

RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

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

RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

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

RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 

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

RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

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

RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

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

RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

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

RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava 

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

RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací 
Ostrava, s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 RM_VH 14 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_MZP 2 Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty 
ze Smlouvy o dílo „Revitalizace 
přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

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

RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů valné hromady 
obchodní společnosti Společnost pro využití 
letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

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

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Transformace Domova 
Barevný svět II – interiér“, poř. č. 106/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního            
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce protiodrazové 
podlahy střelnice MPO - II. etapa“, 
poř. č.  77/2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava         
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 


