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Dodatek 
             Ostrava 03.06.2019 

 

Dodatek 
na 24. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 04.06.2019 
 
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 71 Programy na podporu sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2020 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství             
a sportu 

RM_M 72 Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 19. června 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 73 Nezávislí porotci Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                   
a stavebního řádu 

RM_M 74 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                   
a stavebního řádu 

RM_M 75 Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu změny č. 1 územního plánu Vřesina 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                   
a stavebního řádu 

RM_M 76 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. 
Slezská Ostrava a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy v k. ú. Hrabůvka 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 77 Odkup akcií obce Mošnov ve Společnosti 
pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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Dodatek 
 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Demolice obytných objektů 
Ostrava-Muglinov“, poř. č. 085/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 12 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu koberce v zasedacím sále 306 
Nové radnice 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hranečník-oplocení areálu“, 
poř. č. 095/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního    
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek          
a kapitálových účastí 

RM_VZ 14 Zpracování projektové dokumentace návrhu 
interiérů zasedacích místností magistrátu 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 15 Zadání zpracování investičního záměru akce 
„Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou 
s ul. Vlnitá“ 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 16 Soutěž o návrh „Parkovací dům u krajského 
úřadu“, poř. č. 77/2019 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                   
a stavebního řádu 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


