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Dodatek 
             Ostrava 09.01.2023 

 

Dodatek 
na 11. schůzi rady města  
konanou dne 10.01.2023 
 
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 39 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
o dotaci na zřízení dětské skupiny 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 
městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 40 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 
strojů QUADIENT IS 420, v. č. 70822 
a QUADIENT IS 440, v. č. 70799 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro Správu železnic, 
s. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 25. ledna 2023 

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

RM_M 43 Zapojení Statutárního města Ostravy 
jako přidruženého partnera v rámci konsorcia 
U!REKA do připravovaného projektu VŠB – 
TUO 

Ing. Sylva Sládečková, 
MBA, vedoucí odboru 
školství a vzdělávání 

RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
na část pozemku v k. ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení práva stavby mezi statutárním městem 
Ostrava a společností 4SC s. r. o. 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

 
 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Ostravský mrakodrap“, 
poř. č. 215/2021 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce 
„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY – 
výběr zhotovitele stavby – Fáze 2“ a uveřejnění 
předběžného oznámení na veřejnou zakázku 
„Koncertní hala města Ostravy - výběr 
zhotovitele stavby – Fáze 2“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 

 
 


