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                                                                                                                           Ostrava 16.11.2020 

Dodatek  
na 14. mimořádnou schůzi rady města  
konanou dne 18.11.2020 
 
 

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 6 Vystavení objednávky vůči společnosti Proact 

Czech Republic, s.r.o. na prodloužení podpory               

k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters, Standard 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT  

 služeb a outsourcingu 

RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě                  

o spolupráci se společností SUEZ Groupe S.A.S. 

 Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru  legislativního 

a právního 

RM_M 8 Udělení souhlasu s rozhodnutím nejvyššího 

orgánu spolku Spolek na podporu sportu, dětí                

a mládeže, z.s. 

 Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního             

 a právního 

RM_M 9 Návrh na vystavení objednávky na svoz 

biologicky rozložitelného odpadu a použitého 

jedlého oleje a tuku z kuchyní a stravoven ZŠ             

a MŠ a příspěvkových organizací města v oblasti 

poskytování sociálních a zdravotnických služeb 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,  

 MBA, vedoucí odboru ochrany  

 životního prostředí 

RM_M 10 Projednání žádosti společnosti Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o. ve věci schválení provádění 

mýtních úmyslných těžeb v porostech mladších 

80 let na lesních pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,  

 MBA, vedoucí odboru ochrany  

 životního prostředí 

RM_M 11 Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb             

v lesích v majetku statutárního města Ostravy           

v roce 2021 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,  

 MBA, vedoucí odboru ochrany  

 životního prostředí 
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RM_M 12 Kritéria pro podání návrhů na ocenění 

pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení působících na území města Ostravy 

zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení         

u příležitosti Dne učitelů 2021 

 Ing. Sylva Sládečková, vedoucí  

 odboru školství a sportu 

RM_M 13 Dětský pavilon Litomyšl  Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního             

 a právního 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 5 Domov pro seniory Hulváky - dopracování DUR   

a DSP 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


