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Dodatek 
             Ostrava 15.07.2019 

 

Dodatek 
na 27. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 16.07.2019 
 
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 74 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
na realizaci stavby „Rekonstrukce 
hygienických zařízení v levém křídle budovy 
Nové radnice“ 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 75 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy 
v projektu „POTEnT“ v rámci mezinárodního 
programu Interreg Europe 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 76 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace pro projekty „Výměna 
plynových kotlů ve vybraných školských 
zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ 
a MŠ Ostrava“ a „Vybudování retenční nádrže 
u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36“ 

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

RM_M 77 Dohoda o ukončení závazkového vztahu 
založeného Smlouvou o dílo č. 1516/2019/OI 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 78 Domov pro seniory Hulváky - PD,IČ,AD - 
návrh dodatku č. 1 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 79 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany 
Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, 
příspěvkové organizace 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství         
a sportu 
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RM_M 80 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 
organizace 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu                           
Mgr. Jana Secová, ředitelka 
Střediska volného času 
Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, 
příspěvková organizace 

RM_M 81 Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 82 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

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

RM_M 83 Návrh na souhlas s vnějším vzhledem prodejny, 
návrh na nesouhlas s umístěním reklamního 
poutače a návrh na souhlas s umístěním sídla 
společnosti v nebytovém prostoru č. p. 170         
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 
školství a sportu, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, a odboru kultury 
a volnočasových aktivit Magistrátu města 
Ostravy k 1.8.2019 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 

RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova“, poř. č. 081/2019 

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

RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
pro resort statutárního města Ostravy – 2019“ 
poř. č. 40/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 18 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 19 Veřejná zakázka „Oprava dešťové kanalizace 
na náměstí Dr. E. Beneše“, poř. č. 135/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 20 Veřejná zakázka „Ozelenění tramvajové trati 
na ulici Dr. Martínka“, poř. č. 130/2019 

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

RM_VZ 21 Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské před 
křižovatkou s ul. Slovenskou (PD+AD+IČ)“, 
poř. č. 110/2019 

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

RM_VZ 22 Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
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 RM_VZ 23 Veřejná zakázka „Nové Lauby - záchranný 

archeologický výzkum“, poř. č. 127/2019 
Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního   
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 24 Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném 
Poli“, poř. č. 108/2019 

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

RM_VZ 25 Návrh na zadání dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 3663/2017/OI „Rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato 
Ostrava“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


