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            Ostrava 30.09.2019 

 

Dodatek 
na 34. schůzi rady města  
konanou dne 01.10.2019 
 

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 59 Souhlas s návrhem smlouvy na financování z 

prostředků Moravskoslezského kraje dotačního 

programu Ozdravné pobyty pro děti 

předškolního věku pro projekt "Ozdravné 

pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy" 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 60 Vypořádání právního vztahu se zhotovitelem 

stavby "Cyklostezka Nová Ves - vodárna - I. 

etapa" Hrušecká stavební spol. s r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 61 Žádosti o poskytnutí víceleté neinvestiční 

účelové dotace na činnost Centra individuálních 

sportů Ostrava a Ostravské tělovýchovné unie 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství a 

sportu  

RM_M 62 Informace o plnění usnesení zastupitelstva 

města  

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 63 Nařízení města č. _/2019, kterým se stanoví 

zákaz šíření reklamy komunikačními médii na 

veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta                

a stavebního řádu 

RM_M 64 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta                

a stavebního řádu 

RM_M 65 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv  

o zřízení služebnosti s fyz. a právnickými 

osobami 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 66 Smlouvy o poskytování služby elektronických 

komunikací - kamerový systém společnostem 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, p. o. a Domov Sluníčko, 

Ostrava – Vítkovice, p. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 67 Uzavření "Dohody o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu ve 

smyslu zákona č.183/2006 Sb." 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 68 Návrh změny stanov společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 69 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                  

o financování mikroprojektu "Pod jednou 

střechou" z Fondu mikroprojektů 2014-2020             

v Euroregionu Silesia v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz  

RM_M 70 Návrh programu 9. Zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 16. Října 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 71 Výzva k mimosoudnímu jednání a předžalobní 

výzva statutárnímu městu Ostravě ve věci 

smlouvy o poskytování služby 

č. 3093/2017/OD/VZKÚ – měření úsekové 

rychlosti na ul. Rudná 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 72 Návrh na prodej a návrh na záměr prodeje 

nemovitých věcí v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, návrh na změnu usnesení ZM 

č.0197/ZM1822/4 a 2369/ZM1418/36 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Kanalizace Nová Bělá - III. 

etapa", poř. č. 138/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                     

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 

 

 

RM_VZ 9  Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. 

Hornopolní (PD+AD+IČ)", poř. č. 145/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                     

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Sportovní hala v Krásném 

Poli (TDS+BOZP) II.", poř. č. 171/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                     

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Návrh Smlouvy o poskytování služeb se 

společností ICZ a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 12 "Sportovní areál Poruba" - revize projektové 

dokumentace 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

RM_VZ 13 Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic 

oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část 

oblasti)", poř. č. 89/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                     

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 14 Veřejná zakázka "Expozice makaků lvích, 

gibonů a kopytníků", poř. č. 173/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                     

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Dodávky elektrické energie 

pro statutární město Ostrava a městské 

organizace na rok 2020 - 2021“ poř. č. 54/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

 

Organizační záležitost 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


