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                                                                                                                             Ostrava 14.01.2019 

Dodatek  
na 8. schůzi rady města  
konanou dne 15.01.2019 
 
Místo jednání:     zasedací síň dv. č. 206 Radnice města Ostravy, II. poschodí 
Začátek jednání: 09:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 51 Návrh na souhlas vlastníka pozemků               

s umístěním stavby v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, pro společnost New Karolina 

Residential Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na záměr města darovat a nedarovat 

nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory,           

k. ú. Přívoz a k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, návrh nekoupit nemovité věci           

v k. ú. Petřkovice u Ostravy a k. ú. Koblov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Oprava schváleného rozpočtu statutárního 

města Ostrava na rok 2019 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 54 Úprava rozpočtu roku 2018 Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 55 Úprava rozpočtu r. 2019 Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 56 Návrh města uzavřít smlouvu o výpůjčce části 

pozemku v  k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Návrh na vypořádání spoluvlastnictví 

pozemků v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním přípojky 

nadzemního vedení NN a uzavření souhlasu s 

umístěním přípojky nadzemního vedení NN 

na sloupy VO Českému rybářskému svazu,     

z. s., místní organizace Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně spolku FC OSTRAVA-JIH, 

z.s 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 60 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh 

a diagram na dodávku a odběr tepla - vše pro 

rok 2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 61 Návrh na změnu usnesení                                

č. 00255/RM1822/5 ze dne 4.12.2018 (Návrh 

na převzetí projektu "Sportovní hala                   

v Krásném Poli" 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 62 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 

pro projekt "Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrava III." 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 63 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků pod 

garážemi 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavních architekta 

a stavebního řádu 

RM_M 64 Členství statutárního města Ostrava v nově 

založeném spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického 

rozvoje 

RM_M 65 Informace o vyřízení dotazů, připomínek         

a podnětů členů zastupitelstva města, 

vznesených na 2. zasedání zastupitelstva 

města dne 12.12.2018 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního        

a právního 

RM_M 66 Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 30. ledna 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního       

a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Polytechnické vzdělávání v 

MŠ v ORP Ostrava", poř. č. 285/2018 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

 

 

 


