
Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

1/3   
 

Dodatek 
             Ostrava 10.12.2018 

 

Dodatek 
na 6. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 11.12.2018 
 
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 34 Návrh na zrušení usnesení RM a návrh 
na souhlas s umístěním stavby „Rekonstrukce 
ul. Výstavní“ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Žádost společnosti Smart Innovation Center, 
s.r.o., uplatnění nároku na smluvní pokuty 
„skelet“ - doplněk 

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

RM_M 36 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/18“ 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice 

RM_M 37 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - 
Hrušov o změnu smluvních termínů 
poskytnuté neinvestiční dotace na zachování 
a obnovu kulturní památky nebo historicky           
a  architektonicky významné stavby 
pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě ev. č. 2662/2018/ÚHAaSŘ 

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

RM_M 38 Změna legislativy Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                 
a stavebního řádu 

RM_M 39 Žádost PANT, z.s. o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ve výši 49 tis. Kč 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu 
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 RM_M 40 Návrh směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava 

a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - s ŘSD 
ČR 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na uzavření dohody o skončení 
výpůjčky. Návrh na uzavření dodatku 
k pachtovní smlouvě. 

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

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací 
Ostrava, s.r.o. 

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

RM_MZP 5 Pravidla pro ustavení a jednání komisí 
při zadávání veřejných zakázek 

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

RM_VZ 6 VZMR Upgrade a rozšíření funkcionality 
systému Veritas Enterprise 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: 
Materiály M-34 až M-35 a MZP-5  obdrželi členové rady města v tzv. prvním rozvozu. 


