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Dodatek 
 

                                                                                                                           Ostrava 17.06.2019 

Dodatek  
na 26. schůzi rady města  
konanou dne 18.06.2019 
 
 
Místo jednání:      zasedací síň dv. č. 206 Radnice města Ostravy, II. poschodí 
Začátek jednání:  09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 56 Uzavření Licenční smlouvy na autorská 

oprávnění k dokumentárnímu filmu a traileru 

věnovanému Ostravské operaci z roku 1945 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových aktivit 

RM_M 57 Architektonická soutěž o návrh na řešení 

"Rekonstrukce krematoria Ostrava" 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta              

a stavebního řádu 

RM_M 58 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku za účelem zajištění 

dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 

dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné 

období od 9.6.2019 - 13.6.2020 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 59 Schválení podání souhrnné žádosti o podporu 

pro projekt "Rozvoj města Ostravy" v rámci 

Operačního programu zaměstnanost 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 60 Zpráva o ukončení realizace dvou 

mezinárodních projektů In Focus a Refill 

realizovaných za podpory evropského 

dotačního programu OP URBACT III 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 62 Návrh na souhlas s vnějším vzhledem 

prodejny č.p. 170 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 63 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Radvanice, návrh na záměr 

města nepronajmout části pozemků v k. ú. 

Slezská Ostrava a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 64 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, návrhy                      

k uzavření dohod o přeložkách a souhlas             

dle § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL 

PARK s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 65 Návrh na záměr města změnit nájemní 

smlouvu - Asociace TRIGON a návrh                

na záměr města nepronajmout části pozemků 

v k.ú. Poruba a k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 66 Skončení nájmu bytu č. 10 v domě na ul. 

Pobialova 875/8, O.-Moravská Ostrava, 

dohodou| 

Variantní návrh na uzavření dodatku č. 4                 

k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1              

v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 67 Vypovězení smlouvy o poskytování služby 

elektronických komunikací uzavřené s firmou 

CAMEA, spol. s r.o. 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 68 Změny v projektových týmech pro realizaci 

významných projektů města 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 69 Zapojení statutárního města Ostravy                     

do projektu výzvy č. 02_19_076 Inovace           

v pedagogice jako partnera bez finančního 

příspěvku 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 3 Návrh na jmenování do funkce ředitele 

Městské policie Ostrava 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

RM_MZP 4 Návrh na jmenování Mgr. Marka Tejzra 

ředitelem Domova Sluníčko, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 

70631832 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_MZP 5 Jmenování ředitele Městského ateliéru 

prostorového plánování a architektury, 

příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_MZP 6 Návrh na úpravu  počtu funkčních míst 

odboru strategického rozvoje, odboru 

kanceláře primátora Magistrátu města 

Ostravy k 1.7.2019 

Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 

města Ostravy k 1.10.2019 

Ing. Břetislav Gibas, tajemník 

magistrátu 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Transformace Domova 

Barevný svět II", poř. č. 45/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Smlouva na rozvoj programového vybavení           

a poskytování služeb technické podpory            

se společností BACH systems s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                                

a outsourcingu 

RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu  a  uzavření smlouvy o dílo                     

na vypracování "koncepce pop up zóny                

na Masarykově náměstí" 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu č. 

p. 75, ul. Střelniční II.", poř. č. 117/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 
4/4   

Dodatek 
 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Oprava povrchu v ul. 

Mitušova", poř. č. 114/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 11 Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího 

řízení veřejné zakázky poř. č. 39/2019                    

a označené „Nákup papíru pro resort 

statutárního města Ostravy – 2019“ 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


