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Dodatek 
 

            Ostrava 17.02.2020 

 

Dodatek 
na 48. schůzi rady města  
konanou dne 18.02.2020 
 

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 44 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2305/2019/OI/VZKÚ na 

vyhotovení dokumentace stavby "Rozšíření 

ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. 

Slovenskou", dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 45 Program na podporu cizojazyčné výuky na 

území statutárního města Ostravy pro školní 

rok 2020/2021 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 46 Návrh na poskytnutí účelových dotací 

a příspěvku z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na vzdělávání a talentmanagement na 

území SMO na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 

RNDr. Jan Veřmiřovský,    

Ph. D., předseda komise pro 

vzdělávání, vědu a výzkum 

rady města  

RM_M 47 Realizace akcí pro Městskou nemocnici 

Ostrava, p.o., dle přílohy č. 1 a jejich 

financování z rozpočtu statutárního města 

Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 48 Návrh na zpracování projektové dokumentace 

pro připravovanou akci ,,Stavební úpravy pro 

výměnu technologie čerpací stanice pohonných 

hmot pro LZS Ostrava´´ 

 

 

 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 49 Výtvarná soutěž na ztvárnění památníku 

obětem střelby v Poliklinice Fakultní 

nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil, 

ředitel Městského ateliéru 

prostorového plánování 

a architektury, p.o. 

RM_M 50 Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 4. března 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 51 Návrh na souhlas s realizací stavby a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava se 

společností ELISTAV s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. a návrhu úprav stanov společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření 

smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se spol. IXPERTA s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


