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Dodatek 
             Ostrava 12.12.2022 

 

Dodatek 
na 8. schůzi rady města  
konanou dne 13.12.2022 
 
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 25 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                
v katastrálním území obce Ostrava,                   
jako vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 26 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky          
ve vlastnictví SMO za účelem umístění 
průzkumných vrtů a provedení 
hydrogeologického průzkumu pro společnost 
AQD envitest, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k „Nájemní 
smlouvě“ ev. č. 0532/2021/MJ                                 
ze dne 26. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1                
s Ostravskou univerzitou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě        
o dílo v rámci stavby „Terminál Hranečník - 
rozšíření parkovacích ploch“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 30 Návrh na vystavení objednávky za grafické         
a redakční práce 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 31 Vystavení objednávky na nákup pneumatik    
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zábřeh 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 
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 RM_M 32 Návrh na změnu ve složení pracovní skupiny 

rady města pro posouzení návrhů na kulturní, 
společenské a sportovní akce zařazované 
každoročně do obecně závazné vyhlášky             
o nočním klidu 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 

RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním vedení optiky       
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ  
Distribuce, a.s. a návrh na uzavření služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví Křižovatka 
Development, pro statutární město Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Dohoda o narovnání Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 35 Návrh na záměry města změnit smlouvy              
o nájmu prostorů sloužících k podnikání              
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky 
ČR - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje a svěření automobilů 
městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Souhlas se zahájením přípravy projektu                
a s podáním žádosti o poskytnutí dotace                
z Programu obnovy kulturních památek                
a památkově chráněných nemovitostí                    
v Moravskoslezském kraji na rok 2023              
pro projekt „Oprava fasády Slezskoostravské 
radnice“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 38 VZ „Zvýšení propustnosti křižovatek 
v Ostravě“ - Dohoda o odeslání oznámení            
o výběru v jiné lhůtě 

Mgr. Jiří Hudec, 
pověřen zastupováním 
funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

 
 
Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 
 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu                         
pod označením „Zajištění výuky a výcviku 
žáků“ 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
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 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „MNO - Výstavba objektu     

pro urgentní příjem - PD+IČ+AD“,                      
poř. č. 074/2022 

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

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Vodohospodářské stavby   
(TD 2022)“, poř. č. 215/2022 

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

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Opravy a servis vozidel   
MPO 2023“, poř. č. 210/2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 


