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Dodatek 
 

                                                                                                                           Ostrava 26.10.2020 

Dodatek  
na 75. schůzi rady města  
konanou dne 27.10.2020 
 
 

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 47 Návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 11. listopadu 2020 

 Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního             

 a právního 

RM_M 48 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 3230/2019/MJ 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 49 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci                

pro projekt "REPLACE - Zeleň místo betonu"               

z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna 

klimatu Norských fondů 

 Ing. Václav Palička, vedoucí  

 odboru strategického rozvoje 

RM_M 50 Žádost obchodní společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy                 

na dodávku a instalaci vybavení interiéru                    

pro stavbu Rekonstrukce a modernizace                     

DK Poklad 

 Mgr. Bc. Darina Daňková,  

 MBA, jednatelka obchodní  

 společnosti 

RM_M 51 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Norských fondů 2014–2021 v rámci vyhlášených 

dotačních Podmínek „Životní prostředí, 

ekosystémy a změna klimatu“, výzva „Call-4A 

Bergen“, pro projekt „Náves Heřmanice,                       

ul. K Návsi“ 

 

 

 

 

 Bc. Richard Vereš, starosta  

 městského obvodu Slezská  

 Ostrava 
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RM_M 52 Souhlas  s přípravou a podáním žádosti o dotaci                

z Norských fondů, v rámci programu „Životní 

prostředí, ekosystémy a změna klimatu“                       

na realizaci projektu „Budování zelené 

infrastruktury v  Ostravě - Radvanicích                     

a Bartovicích – etapa B“ 

 Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

 městského obvodu Radvanice  

 a Bartovice  

RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě                    

o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 3037/2 

(ul. Gorkého) 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 54 Objednávka na zpracování návrhu a provedení 

úprav činnosti světelného signalizačního zařízení 

na křižovatce ulic Hlučínská a Slovenská                   

v souvislosti s výstavbou parkoviště 

 Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 55 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu                    

o zřízení služebnosti 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 57 Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - rockette s.r.o. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Uplatnění smluvních sankcí - Svinovské mosty  Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního             

 a právního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ulice 

Prostorná" poř.č. 148/2020 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí   

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Odstranění dvou staveb                      

na pozemku parc. č. 1884/2 v k. ú. Moravská 

Ostrava" poř. č. 163/2020 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí   

 odboru investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí  

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace                      

ul. Hrušovská a U Parku - pasportizace                              

a monitoring", poř. č. 149/2020 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí  

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Úklidové práce - objekt DSČ               

a MP", poř. č. 128/2020 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

 Ing. Miroslav Plaček, ředitel  

 Městské policie Ostrava 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí  

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ 181/2020                 

s názvem "Správce bytových domů" 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


