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                          Ostrava 27.04.2020 

 
Dodatek  
na 56. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 28.04.2020 
 

Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu  Věc Předkládá  

RM_M 41 Zrušení usnesení č. 06173/RM1418/90 ze dne 
18.04.2017. Návrh na souhlas s umístěním 
vnitřního komunikačního vedení pro T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Informace o ukončení jednoletých projektů 
v rámci Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 43 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu 
statutárního města Ostravy za porušení 
rozpočtové kázně Středisku volného času, 
Ostrava - Zábřeh, p. o., a Domu dětí a mládeže, 
Ostrava -Poruba, p. o. 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství       
a sportu 

RM_M 44 Návrh na schválení objednávky na nákup 
bezkontaktních dálkových teploměrů na tělo 
TF-600 SIXTOL pro potřeby Magistrátu města 
Ostravy a městských obvodů statutárního města 
Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Uložení povinnosti vyvinout maximální 
možnou součinnost Policii České republiky 
Domovu Slunečnice Ostrava, p. o. 

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

RM_M 47 Projednání návrhů usnesení Správní rady 
spolku Řemeslný inkubátor Ostrava, z. s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
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RM_M 48 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů 
krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - VI. kolo, ukončení výzvy podání 
žádostí do výše 20 000 Kč a vyhlášení nové 
výzvy k podávání žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 100 000 Kč 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 49 Návrh ukončit nájemní vztah výpovědí, návrh 
na záměr města prodat bytovou jednotku - vše 
k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

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

 

Číslo  
Materiálu 

Věc Předkládá  

RM_VZ 9 Zřízení a provozování bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. Skautská“ poř. č. 035/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního             
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r. 

 primátor  
 
 
 


