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Dodatek 

                          Ostrava 10. 08. 2020 

 

Dodatek 
na 66. schůzi rady města  
konanou dne 11.08.2020 
 

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 57 Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti  

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 58 Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní  

č. 3618/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 59 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

akce "M - Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 60 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

realizaci stavby "Výstavba nového kampusu na 

Černé louce" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 61 Schválení vystavení objednávky na nákup 

záchranné seskokové matrace pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla 

Svinovský park 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 63 Souhlas se změnou Zásad činnosti Czech 

Convention Bureau 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 64 Návrh na uzavření dohody o plné moci  

se společností Černá louka s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 65 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k vypracování 

„Vyhodnocení záměru statutárního města Ostravy 

na revitalizaci lokality Bedřiška z hlediska 

rezidenční segregace“ 

Mgr. Zdeněk Živčák, 

MPA, vedoucí odboru 

sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 66 Smlouva o poskytnutí právních služeb Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

   

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Rekonstrukce podchodu  

pod ul. Místeckou (PD+AD+IČ)", poř. č. 

107/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek 

RM_VZ 12 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 13 Veřejná zakázka „Nákup ochranných zdravotních 

pomůcek 2020“ poř. č. 95/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské 

správy 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek 

RM_VZ 14 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu  

a uzavření objednávky na provedení průzkumných 

prací pro primární okruh tepelných čerpadel země 

– voda v souvislosti se stavbou ORG 8230 

Koncertní hala města Ostravy. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


