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Dodatek 
             Ostrava 11.05.2020 

 

Dodatek 
na 58. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 12.05.2020 
 
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 36 Souhlas s uzavřením dodatku 
k „PARTNERSKÉ SMLOUVĚ“ v rámci 
realizace mezinárodního projektu AIR TRITIA 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 37 Svěření pravomoci k uzavírání dodatků 
ke smlouvě o poskytování přístupu k českým 
technickým normám 

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

RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu 
s příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 
a společností Ovanet a.s. 

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

RM_M 39 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci projektu 
CLAIRO 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 40 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů 
krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - VIII. kolo. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 41 Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání ze dne 9. 5. 2016 - 
Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o koupi pozemků v SPZ Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 43 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

do vlastnictví právnické osoby 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, IČO 70631816, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 
ředitel Domova pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 44 Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření 
nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Zpráva o činnosti statutárního města Ostravy 
od vyhlášení krizového stavu 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Organizační zabezpečení hodnocení 
hospodaření a činnosti příspěvkových 
organizací zřízených SMO za rok 2019 - úprava 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 48 Občanský podnět k vydání obecně závazné 
vyhlášky regulující provozování zastavárenské 
činnosti 

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

RM_M 49 Návrh na záměr města změnit pachtovní 
smlouvu ev. č.0726/2020/MJ formou uzavření 
dodatku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na uzavření dohody smluvních stran 
o změně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti evid. č. 1926/2018/MJ ze dne          
18. 5. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, 
předseda představenstva 
obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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 Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Parkoviště Ostrava - Přívoz 
u smyčky Hlučínská“, poř. č. 004/2020 

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

RM_VZ 5 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo ev. č. 3598/2019/ÚHAaSŘ/VZKÚ, 
uzavřené s re:architekti studio s.r.o. na změnu 
termínu odevzdání studie 

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

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Parkoviště Ostrava - Přívoz 
u smyčky Hlučínská - TDS a BOZP“,           
poř. č. 53/2020 

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

RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování studie proveditelnosti stavby 
„Odstranění výpusti Poštulkova“ v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Revitalizace knihovny 
Podroužkova – interiér“, poř. č. 015/2020 

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

RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
3663/2017/OI „Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


