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Dodatek 
 

            Ostrava 22.02.2021 

 

Dodatek 
na 90. schůzi rady města  
konanou dne 23.02.2021 
 

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 51 Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby", návrh na 

uzavření Dohody a návrh na přijetí závazku 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 53 Schválení Směrnice č. 1/2021 Pravidla  

pro přípravu a realizaci projektů a aktualizace 

projektových týmů pro významné projekty 

města 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 54 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  

s Českým vysokým učením technickým  

v Praze, Fakultou architektury 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 

ředitelka AMO 

RM_M 55 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 56 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 58 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání v budově č. p. 1374  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Stanovení denní částky za pobyt psa v útulku 

pro psy v Ostravě-Třebovicích 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 60 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc  

ve výši 20 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID - 19 - V. kolo 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 61 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění  

a organizaci výstavy "Steven Holl & Ostrava: 

Making Architecture" Galerii výtvarného 

umění v Ostravě, p.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci  

na vybudování a provoz velkokapacitního 

očkovacího místa (VOČM) v Ostravě 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 63 Návrh obecně závazné vyhlášky,  

kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 64 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2021, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2021 - 

2024 a neinvestičních příspěvků a transferů  

pro rok 2021 v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostrava 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na opravu škod v útulku pro psy po 

zaplavení 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Koncertní hala města Ostravy 

(IG a HG průzkumy)", poř. č. 005/2021 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Zvýšení propustnosti 

křižovatek - rozšíření telematických systémů" 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 

 


