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Dodatek 
 

            Ostrava 27.01.2020 

 

Dodatek 
na 46. schůzi rady města  
konanou dne 28.01.2020 
 

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 36 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí 

nemovitosti do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta               

a stavebního řádu 

RM_M 37 Poskytnutí investičního transferu pro ústřední 

hřbitov Slezská Ostrava 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na akci 

"Winter run Ostrava 2020" a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce Rekreačního areálu Skalice 

u Frýdku-Místku 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

na využívání sportoviště a návrh smlouvy na 

využití objektů sportoviště 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Schválení objednávky na zahraniční stáž do 

Anglie v rámci projektu Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II., 

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, ve 

výši 139 400,- Kč včetně DPH 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství          

a sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 

města Ostravy k 1.4.2020 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců 

a neinvestičního příspěvku pro Zoologickou 

zahradu a botanický park Ostrava, příspěvková 

organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Ratingové hodnocení města 

Ostravy pro rok 2020 a 2021“, poř. č. 007/2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí                       

a rozpočtu                          

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek      

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Soutěž o návrh „Rekonstrukce krematoria 

Ostrava“, poř. č. 149/2019 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta               

a stavebního řádu                

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek      

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Projekt - Expat Centrum 

Ostrava", poř. č. 196/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek      

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


