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Dodatek 
             Ostrava 09.11.2020 

 

Dodatek 
na 77. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 10.11.2020 
 
Místo jednání:  zasedací síň rady města dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu Věc Předkládá 

RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
s ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ na poskytnutí 
specifických vzdělávacích akreditovaných 
kurzů v rámci projektu „Podpora rozvoje 
sociální práce a služeb v Ostravě“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 29 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 
s provedením stavby Terminál kombinované 
dopravy Ostrava-Mošnov, Návrh na souhlas 
vlastníka pozemku s provedením stavby 
Terminál kombinované dopravy Ostrava–
Mošnov–SO 10 Železniční dispečink, IO 16 
Vnitřní dešťová kanalizace a Návrh na souhlas 
vlastníka pozemku s provedením stavby 
Terminál kombinované dopravy Ostrava–
Mošnov–IO 22 Kolejové a železniční objekty, 
pro společnost OSTRAVA AIRPORT 
MULTIMODAL PARK s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o přístupu k datům 
statutárního města Ostravy a užívání 
geografického informačního systému mezi 
statutárním městem Ostrava a Městským 
ateliérem prostorového plánování 
a architektury, p. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 31 Dodatek k prováděcí smlouvě Enterprise 
se společností Microsoft 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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 RM_M 32 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 
Magistrátu města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
1106/2020/OI/VZ „Rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 34 Posouzení a vyjádření k návrhu smluv 
o financování mikroprojektů „Výchova 
ke zdraví“ a „Objevujeme svět techniky“ 
a k návrhu dodatku č. 2 Smlouvy o financování 
mikroprojektu „Senioři poznávají Ostravu 
a Ratiboř“ 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 35  Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí nenávratného finančního 
příspěvku z Fondu malých projektů pro projekt 
„Malí kutilové“ v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 36 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1623/2020/OI/VZ ze dne 9. 6. 2020 ke stavbě 
„Energetické úspory MNO – zateplení objektu 
stravovacích provozů“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_VZ 5 Zabezpečení budovy Nové radnice - část : 
Recepce - smlouva o dílo na zpracování 
projektové dokumentace 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Svoz biologického odpadu - 
ZŠ, MŠ a PO“, poř. č. 183/2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor statutárního města Ostravy 

 


