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Dodatek 
 

            Ostrava 09.09.2019 

 

Dodatek 
na 32. schůzi rady města  
konanou dne 10.09.2019 
 

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 35 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Institut environmentálních technologií 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Výbor 

pro odškodnění romského holocaustu v ČR, 

z. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy                                 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 38 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 39 Návrh na předchozí souhlas rady města 

s uzavřením dodatků k pachtovním smlouvám 

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na vydání předchozích souhlasů 

pro městský obvod Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového   

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 
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RM_M 41 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí bezúročné 

zápůjčky za účelem předfinancování výdajů 

na pořízení kotle v rámci dotačního programu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 

2. výzva“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 42 Změna usnesení č. 0404/ZM1822/7 ze dne 

19. 6. 2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství            

a sportu 

RM_M 43 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Zaměstnanost 

a přijetí dotace pro projekt Sociální bydlení 

ve městě Ostrava 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Obnova Front-end SAN 

infrastruktury datového úložiště“,                 

poř. č. 164/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu            

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Transformace Domova 

Barevný svět II“, poř. č. 45/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                           

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kotelny ÚČOV 

(PD+AD+IČ)“, poř. č. 120/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek        

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Nové Lauby - TDS a BOZP při archeologickém 

výzkumu 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Moravská (BOZP+ČPHZ)“, 

poř. č. 155/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek        

a kapitálových účastí                       

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

Pozn.: 

Materiály M-35 až M-38 a VZ-5 obdrželi členové rady města v tzv. prvním rozvozu. 


