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Dodatek 
 

                                                                                                                                             Ostrava 23.01.2023 

Dodatek  
na 13. schůzi rady města  
konanou dne 24.01.2023 
 

 

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 14 Parkovací dům za katedrálou - PD - návrh 

Dodatku č.1 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 15 Přistoupení dalšího účastníka k Rámcové 

dohodě o podmínkách poskytování mobilních 

služeb elektronických komunikací 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě                    

o dílo č.  2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 

16.07.2019 na realizaci stavby "Kanalizace 

splašková Plesná - II. etapa, II. část" 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě                    

ev. číslo 0411/2021/OI o poskytování služeb 

správce stavby se sdružením „Garnets – INVIN 

– CM – FET“ 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 18 Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo                        

na realizaci stavby "Výstavba nového kampusu 

na Černé louce" a uzavření Dohody o úhradě 

nákladů 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                     

o dílo č.  2160/2022/OI/VZ ze dne 12.07.2022 

na realizaci stavby "Rekonstrukce studny S14, 

prameniště Nová Ves" 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 
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RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, 

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě                            

o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 

pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava                              

se společností IP systém - areál s.r.o.                

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru  

 majetkového 

RM_M 21 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                               

č. 1814/2022/OI/VZ na realizaci projektové 

dokumentace stavby "Revitalizace Náměstí 

republiky", dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

RM_M 22 Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, 

advokátovi Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & 

Partneři v.o.s. v řízení vedeném Krajským 

soudem pod sp. zn. 79 A 4/2022 

 Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí  

 odboru legislativního a právního 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu "Aktualizace 

PD Revitalizace areálu bývalých kasáren 

Hranečník - dopravní a technická infrastruktura, 

II. etapa", poř. č. veřejné zakázky 223/2022 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí  

 odboru kancelář primátora 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Zajištění a analýza 

geolokačních dat, vč. dodání datového setu ", 

poř. č. 206/2022 

 Mgr. Jiří Hudec, pověřen  

 zastupováním funkce vedoucího  

 odboru strategického rozvoje 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Monitoring kvality ovzduší                

v blízkosti koksovny Svoboda", poř. č. 004/2023 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

 vedoucí odboru ochrany životního  

 prostředí 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 
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RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Parkovací dům u KÚ",                        

poř č. 076/2022 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru  

 investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru  

 veřejných zakázek 

 Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí  

 odboru legislativního a právního 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


