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Dodatek 
             Ostrava 30.03.2020 

 

Dodatek 
na 53. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 31.03.2020 
 
Místo jednání:  zasedací síň rady města dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu Věc Předkládá 

RM_M 25 Informace o vyřízení dotazu člena 
zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, 
vzneseného na 13. zasedání zastupitelstva 
města dne 4. 3. 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 26 Vystavení objednávky školení vůči VERA, 
spol. s r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 
uzavření nájemní smlouvy se společností 
Optima Business Brokers s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, s investorem stavby 
Euro Mall City s.r.o. pro Statutární město 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na schválení objednávky na nákup 
plastových ochranných krytů na obličej 
z materiálu PET-G na ochranu zaměstnanců 
Městské policie Ostrava, Městské nemocnice 
Ostrava, Domovů pro seniory a Magistrátu 
města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo a smlouvě příkazní 
ev. č. 2348/2018/OI/VZKU 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje   
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

 
2/3 

Dodatek 
 RM_M 31 Schválení příkazní smlouvy na nadlimitní 

čištění 
Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 32 Návrh na schválení objednávky na nákup 
respirátorů KN95 - FFP2 na ochranu zdraví pro 
profese uvedené v doporučení Ministerstva 
zdravotnictví 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 33 Návrh na úpravu náplně činnosti Komise právní 
rady města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Právní služby - Podpora 
veřejné dopravy“, poř. č. 55/2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „ZOO Ostrava - expozice 
makaků, gibonů a kopytníků (TDS+BOZP)“, 
poř. č. 019/2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


