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Dodatek 
 

                                                                                                                           Ostrava 06.04.2020 

Dodatek  
na 54. schůzi rady města  
konanou dne 07.04.2020 
 
 
Začátek jednání:  09:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 21 Pravidla pro periodické hodnocení ředitelů 

školských příspěvkových organizací 

zřizovaných statutárním městem Ostrava 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

budovy č. p. 1183, která je součástí pozemku 

parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 

100 mil. Kč pro městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 24 Návrh na záměr pachtu pozemků v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Harty, obec 

Petřvald 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na schválení objednávky na nákup 

respirátorů - Protective mask KN95                 

na ochranu zdraví pro složky integrovaného 

záchranného systému a zaměstnance 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 26 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 

do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 - III kolo 

 

 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 
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RM_M 27 Návrh na schválení objednávky na nákup 

obličejové respirační roušky KN95 - FFP2  

na ochranu zdraví pro profese uvedené                 

v doporučení Ministerstva zdravotnictví 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 28 Odmítnutí žádostí podaných v rámci 

vyhlášené výzvy v oblasti kultury „75. výročí 

osvobození Ostravy" 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 29 Výpověď Smlouvy o poskytování právních 

služeb ev.č. 0471/2010/MP 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské 

policie Ostrava 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 4 VZMR Rozšíření serverové infrastruktury - 

Total Service a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                            

a outsourcingu 

RM_VZ 5 Veřejné zakázky "Městská nemocnice 

Ostrava - Modernizace pavilonu E2", poř. č. 

181/2019 a "Městská nemocnice Ostrava - 

Modernizace pavilonu E2 (TDS + BOZP)", 

poř. č. 212/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na zpracování studie "Zabezpečení 

budovy Nové radnice - část: Recepce" 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta              

a stavebního řádu 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.  

primátor 

 


