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Dodatek 
 

            Ostrava 27.07.2020 

 

Dodatek 
na 65. schůzi rady města  
konanou dne 28.07.2020 
 

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 50 Návrh na skončení nájmu bytu č. 13 dohodou 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt 

č. 13 v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-

Bělský Les. Návrh na skončení nájmu bytu 

č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les, dohodou. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 51 Přijetí dotace na projekt Ostrava - modernizace 

dohledových pracovišť kamerového systému 

v rámci Programu prevence kriminality na 

místní úrovni 2019 II. kolo 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 52 Návrh na souhlas se stavebními úpravami 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení služebností a návrh na 

uzavření nájemních smluv s Bytovým 

družstvem Sokolovská 1184 a Bytovým 

družstvem LÍPA 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Žádost městského obvodu Poruba o souhlas se 

zřízením střední odborné školy waldorfského 

typu 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Propojení Nová Pivovarská 

- Karolina - 2. etapa Univerzitní 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 096/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 12 "Oprava vodovodu na ul. K Hájku - TDS + 

BOZP" návrh na uzavření smlouvy o dílo 

a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka "Transformace Domova 

Barevný svět II - interiér", poř. č. 106/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na výměnu odvodňovacích žlabů na 

Prokešově náměstí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 15 Smlouva na realizaci památníku obětem 

střelby ve FNO 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


