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                          Ostrava 12.07.2019 

 
Pozvánka  
na 27. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 16.07.2019 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 2 Ukončení projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 3 Návrh na odejmutí majetku ze svěření 
městského obvodu Martinov, lávka přes 
Plesenský potok a převzetí do majetku 
statutárního města Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na záměr města prodat/neprodat 
nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy na realizaci 
akce Zažít Ostravu jinak 2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, 
ředitel Čtyřlístku - centra 
pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
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RM_M 7 Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout 
částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k. ú. 
Moravská Ostrava a k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 
muzea, příspěvková organizace, do Polska 
(Gdańsk) 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 9 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
duben a květen 2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 10 Návrh na odejmutí movitých věcí - ze svěření 
městského obvodu Polanka nad Odrou, 
následně svěření těchto věcí k hospodaření 
dodatkem č. 9 ke zřizovací listině Knihovny 
města Ostravy, příspěvkové organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka 
Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, do Finska (Helsinky) 
a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019 

Ing. Radek Baran, ředitel 
Domova Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 12 Návrh na prodej přebytečného movitého 
majetku města formou elektronické aukce 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, návrh 
na záměr města prodat nemovitou věc k. ú. 
Třebovice ve Slezsku, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 
strojů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 15 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Mariánské Hory a návrh na záměr města 
neprodat části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Schválení objednávek na renovaci uměleckých 
děl v sadu Dr. Milady Horákové 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury        
a volnočasových aktivit 

RM_M 17 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 
neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři 
a Múzické škole, příspěvková organizaci 

Mgr. Miloslava Soukupová, 
ředitelka Lidové 
konzervatoře a Múzické 
školy, příspěvková 
organizace 
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RM_M 18 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace, o navýšení 
neinvestičního příspěvku na provoz na rok 
2020 a o poskytnutí účelového investičního 
příspěvku v roce 2020 na dokrytí nákladů 
na pořízení klavíru 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 
Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stavebního 
objektu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Změna nařízení města č. 1/2013, kterým 
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

Ing. Ivo Korduliak, vedoucí 
Živnostenského úřadu 

RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 1041/2017/OI/VZKU ze dne 
30.03.2017 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova“ 
v k. ú. Proskovice 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 22 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci 
Národního programu Životní prostředí 
pro projekt OSTRAVOU!!! 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje     
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 23 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 
z Operačního programu Zaměstnanost 
pro projekt „Zavádění specializované péče 
o seniory Domova Magnolie“ příspěvkové 
organizace Domov Magnolie 

Mgr. Andrea Gibejová, 
ředitelka Domova Magnolie, 
příspěvková organizace 

RM_M 24 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 
Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
příspěvkové organizace, do Velké Británie 
(Londýn) ve dnech 17. - 21. 6. 2019 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 
Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 25 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 
30.000 Kč Židovské obci v Ostravě 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 26 Změna osoby aplikačního garanta v projektu 
„Metodicko aplikační nástroje pro efektivní 
finanční řízení územně členěného statutárního 
města“ 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa 
k výkonu služby u Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 28 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc květen 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 
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RM_M 29 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 
dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické 
osobě DUPV - Dech života, z. ú. 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 31 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na BOZP pro stavbu „Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Jahodová“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 32 Neposkytnutí účelového investičního transferu 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na realizaci projektu „Oplocení sběrného dvoru 
ve Staré Bělé“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 33 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis 
LITE se společností Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu 
s příspěvkovou organizací Základní škola 
Ostrava-Petřkovice a společností Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 35 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 36 Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční 
projekty v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 37 Návrh na uzavření „Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
Smlouvy o výpůjčce“ v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu“, 
zahrnutou do rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 38 Návrh předání vodohospodářského majetku 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
„Cyklostezka k. ú. Hošťálkovice a Lhotka 
u Ostravy“ a souhlas s provedením parkových 
úprav v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
k prodeji nemovitého majetku městským 
obvodem Slezská Ostrava a městským 
obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 41 Návrh na zřízení služebností, návrh na uzavření 
smluv o zřízení služebností pro fyzické osoby, 
a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve  vlastnictví statutárního města Ostravy 
za účelem provedení inženýrsko-geologických 
vrtů pro společnost AZ GEO, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 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 44 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 
s umístěním staveb v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 
pro Ostrava Airport Multimodal Park s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh na nesouhlas s umístěním kabelového 
vedení NN včetně rozpojovací skříně 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku p. p. č. 337/136 v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava a návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku p. p. č. 1752/23 
a p. p. č. 1752/21 oba v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 47 Návrh na záměr města pronajmout 
bytovou jednotku č. 3038/3 v domě 
na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les - 
variantní řešení 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 9 v bytovém domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
Skončení nájmu bytu č. 5 v domě 
na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská Ostrava, 
dohodou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava Návrh na záměr 
města pronajmout části pozemku v k. ú. Poruba 
- sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti a dohody o zrušení 
smlouvy o zřízení služebnosti se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 51 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv a smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy na úpravu a údržbu 
stávajících lesních stezek v části cyklotrasy W, 
Poruba - Krásné Pole 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 53 Schválení podání žádosti o podporu pro projekt 
„Podpora rozvoje sociální práce a služeb 
v Ostravě“ v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 54 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Ing. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora 
a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p. o. do Spojených států 
amerických (New York) ve dnech 23.-
26.7.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 55 Návrh na účast statutárního města Ostravy 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí 
a investičních příležitostí MIPIM 2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje       
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 56 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace v dotačním programu Podpora terénní 
práce pro rok 2019 pro projekt „Terénní práce 
2019“ 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 57 Souhlas s přijetím dotace ze Státního rozpočtu 
na projekt Společná CZ-PL organizace 
kulturních aktivit dvou největších měst 
Euroregionu Silesia 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 58 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné 
pobyty žáků porubských základních škol 
ve školním roce 2019/2020 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 59 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 
Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 60 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
vedení NN a VN včetně rozpojovací skříně, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 61 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s výstavbou a s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku 
Ostrava, příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. Petr Čolas, ředitel ZOO 
a botanického parku 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 62 Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání pro projekt Firemní školky 
města Ostravy, příspěvkové organizace, 
s názvem „Barevná školka II.“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje  
Jana Madecká, ředitelka 
Firemní školky města 
Ostravy, příspěvková 
organizace 

RM_M 63 Podání žádosti o dotaci z programu Státního 
fondu rozvoje bydlení na projekt „Sociální byty 
ve smíšeném bytovém domě Janáčkova“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 64 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru MMO v rámci stavby 
„Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH 
Proskovice, k. ú. Proskovice, parc. č. 650/1“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 65 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru MMO v rámci stavby 
„Rekonstrukce sjezdu k Havlíčkovu nábřeží“, 
k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 66 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
s uzavřením nefinančního partnerství mezi 
Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
a Rodinným a komunitním centrem 
CHALOUPKA z. s. 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 67 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa 
k výkonu služby u Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 0848/2019/OI/VZKÚ ke stavbě 
„Úprava přechodu na silnici I/58 - ul. Plzeňská“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 69 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 70 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
v rámci stavby „Berma řeky Ostravice - 
komunikace a opevnění“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
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RM_M 71 Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 72 Návrh na vyřazení nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku z evidence 
odboru hospodářské správy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
na zateplení půdních prostor Nové radnice 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, 
předseda představenstva        
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné 
hromady obchodní společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 
schválenou 17. RM usnesením číslo 
01079/RM1822/17 ze dne 02.04.2019 a zadání 
nové veřejné zakázky malého rozsahu - 
zateplení severní stěny budovy č. p. 1152 
na ul. Peterkova 14, Ostrava - Svinov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Domov Korýtko - PD, IČ, 
AD“, poř. č. 71/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního   
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření smlouvy příkazní 
na zajištění technického dozoru stavby       
ORG 6042 Domov pro seniory Čujkovova - 
vzduchotechnika – rekonstrukce 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Terminál Hranečník, 
rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)“, 
poř. č. 092/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
nám. Jana Nerudy“, poř. č. 112/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Přeložka tramvajové smyčky 
ul. Wattova - investiční záměr II.“,                
poř. č. 100/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Domov pro seniory 

Čujkovova – vzduchotechnika“, poř. č. 9/2019 
Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizačního 
sběrače D v úseku šachet Š1-Š3“,                   
poř. č. 99/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního   
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek           
a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Demolice Mazák Ostravice“, 
poř. č. 116/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Pasportizace stávající 
kanalizace v k. ú. Michálkovice“,                   
poř. č. 104/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Rekonstrukce knihovny 
Podroužkova - TDS a BOZP“, poř. č. 115/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ČSOV 
Hlučínská III. etapa - PD, IČ, AD“,                 
poř. č. 87/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 13 „Skořápka - městské centrum uměleckých 
terapií“ - revize projektové dokumentace 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 14 Veřejná zakázka „ÚČOV rekonstrukce 
výměníků kalu“, poř. č. 59/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního   
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Blok Nové Lauby 
(DSP+DPS+IČ+AD)“, poř. č. 78/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


