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Dodatek 
 

            Ostrava 13.01.2020 

 

Dodatek 
na 44. schůzi rady města  
konanou dne 14.01.2020 
 

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 54 Návrh na poskytnutí účelových dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotační výzvy fajnOVY prostor a na vyhlášení 

dotačního programu fajnOVY prostor na 

období 2020 - 2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 55 Podání žádosti o dotaci na tvorbu studie 

proveditelnosti pro využití území Ostrava - 

Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic 

a Karolinou 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 56 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

akce "Revitalizace parku u Biskupství - kácení 

dřevin" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 57 Návrh na udělení souhlasu zřizovatele se 

změnami na movitém majetku 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 

RM_M 58 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

návrh na záměr města neprodat část nemovité 

věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Převedení vlastnictví projektové dokumentace 

zajištěné Městkou nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace a její následné účetní 

zaúčtování na odbor investiční magistrátu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 60 Úprava rozpočtu - změna rozpočtové skladby Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 61 Úprava rozpočtu roku 2020 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 62 Úprava rozpočtu r. 2019 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 63 Návrh na personální změny v právní komisi 

rady města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 64 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Ostravy 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 65 Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 29. ledna 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 66 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje OZV o nočním klidu  

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a návrh 

změny stanov této společnosti 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

Ing. Libor Folwarczny, 

Ph.D., předseda 

představenstva společnosti 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Servisní činnost, kontroly 

a revize plynových, tlakových a tepelných 

zařízení - 2020“ poř. č. 226/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Revitalizace parku u Biskupství - výkon TDS 

a BOZP 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo 

SV část oblasti)“, poř. č. 89/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Kanalizace a ČOV Koblov - 

Antošovice I. a II. etapa", poř. č. 189/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Transformace Domova na 

Liščině II - interiér", poř. č. 200/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 


