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Dodatek 
             Ostrava 26.08.2019 

 

Dodatek 
na 30. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 27.08.2019 
 
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 58 Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou 
příkazní č. 1302/2018/OI/VZKÚ ze dne              
3. 4. 2018 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 59 Návrh na uzavření smlouvy o mediálním 
partnerství s Českou televizí u projektu 
SametOVA!!! 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 60 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
červen a červenec 2019 

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

RM_M 61 Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. 
na nákup a instalaci síťových prvků v prostředí 
městských obvodů 

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

RM_M 62 Návrh města směnit pozemky v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 63 Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz do Místní agendy 21 

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

RM_M 64 Odvolání proti usnesení Krajského soudu 
v Ostravě o návrhu na zápis Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektury, p. o., 
do obchodního rejstříku 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
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 RM_M 65 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu Poruba 
a k nabytí nemovitostí do majetku města 

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

RM_M 66 Realizace a financování projektu Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava III 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství         
a sportu 

RM_M 67 Návrh plné moci oprávněné osoby 
jako účastníka správního řízení ve věci zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 68 Souhlas s přijetím změnových rozhodnutí 
o poskytnutí dotací z programu 11531- 
Operační program životního prostředí 2014-
2020 

Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 69 Sportovní hala – Sokolovna Svinov – návrh 
dodatku č. 2 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 70 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě ev. č. 3207/2013/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 71 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 3 Návrh na úpravu funkčních míst odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
města Ostravy k 1. 10. 2019 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 

RM_MZP 4 Vyjádření souhlasu s dalším postupem ve věci 
žaloby vůči společnosti AMÁDEUS REAL, 
a.s. 

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

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Nové Lauby - záchranný 
archeologický výzkum“, poř. č. 127/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Novostavba bytového domu 
Kostelní - Biskupská v Ostravě – PD“,                
poř. č. 124/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                               
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 v zastoupení  

 

 

 

 

 _________________________  

 Mgr. Radim Babinec  

 náměstek primátora  
 
 
 
Pozn.: 
Materiál M-58 až M-60 obdrželi členové rady města v tzv. prvním rozvozu. 


