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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 04.03.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03448/RMm1822/5 RM_M 0 Schválení programu 5. mimořádné schůze rady města 

konané dne 04.03.2020 

35 

03449/RMm1822/5 RM_M 1 Návrh na úpravu organizační struktury Magistrátu 

města Ostravy, návrh na úpravu Organizačního řádu 

magistrátu, návrh na personální změny ve složení 

komisí rady města pro sport a pro dopravu 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 5. mimořádné schůze rady města konané         
dne 04.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03448/RMm1822/5 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 5. mimořádné schůze rady města konané dne 04. 03. 2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na úpravu organizační struktury Magistrátu města Ostravy, návrh 
na úpravu Organizačního řádu magistrátu, návrh na personální změny 
ve složení komisí rady města pro sport a pro dopravu 
  
Usnesení číslo: 03449/RMm1822/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o snížení počtu 4 funkčních míst odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí          

z 23 na 19 s účinností od  5. 3. 2020 

b) o zvýšení počtu 4 funkčních míst odboru financí a rozpočtu, na oddělení finančního 

řízení, z 61 na 65 

s účinností od 5. 3. 2020 

  

2) rozhodla 

  
o změně názvu odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí a jeho jednoho oddělení takto:  

odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí na odbor veřejných zakázek 

oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu na oddělení sdruženého nákupu 

s účinností od 5. 3. 2020 

  

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 937 s účinností od 5. 3. 2020 
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4) schvaluje 

  
doplněk IX Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s účinností 

od 5. 3. 2020 

  

5) schvaluje 

  
Přílohu číslo 1 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu              

s účinností od 5. 3. 2020 

  

6) schvaluje 

  
Přílohu č. 2 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s účinností 

od 5. 3. 2020 

  

7) schvaluje 

  
doplněk X Přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

8) schvaluje 

  
doplněk VI Přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

s účinností od 5. 3. 2020 

  

9) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM, na členství v komisi pro sport a komisi pro dopravu 

ke dni 4. 3. 2020 

  

10) jmenuje 

  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM, do funkce člena komise pro sport a komise           

pro dopravu  

s účinností od 5. 3. 2020 

  

 
 


