
Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
1/12   

Pozvánka  

                          Ostrava 25.10.2019 
 

Pozvánka  
na 37. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 29.10.2019 
 

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 Návrh na záměr pronájmu pozemků  
u vodohospodářských staveb ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Muglinov a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k. ú. Hrušov a v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 3 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  
v k. ú. Stará Bělá, návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k. ú. 
Stará Plesná, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc září 2019 

Ing. Miroslav Plaček, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti území statutárního města 
Ostrava veřejnou linkovou dopravou společností 
ČSAD Havířov a.s., uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 6 Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité 
věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - 
odvolání proti rozhodnutí ZM 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 7 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 
 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
2/12   

Pozvánka  

RM_M 8 Plán zimní údržby místních komunikací 
na období od 1.11.2019 do 31.3.2020, 
zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a.s. 
a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
na zimní období  
v roce 2019/2020 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě  
o veřejných službách v přepravě cestujících  
a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava  
a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 10 Návrh dodatku č. 2 k Rámcové dohodě  
o podmínkách poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací č. 3637/2017/HS 
ze dne 20. 12. 2017 a ve znění dodatku č. 1 
z důvodu přistoupení Dalších účastníků - 
příspěvkových organizací: Základní školy 
Slezská Ostrava a Centra sociálních služeb Jih 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru 
hospodářské správy 

RM_M 11 Návrh koupit pozemky v k. ú. Hrabová,  
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 12 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves  
u Ostravy, obec Ostrava, návrh prodat nemovité 
věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 13 Návrh na personální změny v komisích rady 
města 

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

RM_M 14 Návrh na vyvedení z účetní evidence odcizené 
movité věci svěřené k hospodaření právnické 
osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace 

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

RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě  
za jeho výkon ev. číslo 03455/2015/SOC mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 16 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám  
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 
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RM_M 17 Návrh na poskytnutí mimořádné investiční 
účelové dotace Diakonii ČCE - středisko 
v Ostravě v oblasti zdravotnictví 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 18 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru 
hospodářské správy 

RM_M 19 Návrh na záměr pronájmu částí užitného 
prostoru pro ukládání inženýrských sítí 
v kolektorech ve vlastnictví SMO a ve správě 
OK a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření darovacích a licenčních 
smluv - LANDSCAPE festival Ostrava 2019 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 21 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady 
spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 
z.s. a Shromáždění členů spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále 
jen Spolek) a návrhu na zřízení Rozvojového 
fondu Spolku 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci  
v k. ú. Hrabůvka a v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 24 Návrh přijmout darem pozemek parc. č. 3569 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit 
pozemek městskému obvodu Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 25 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz - revitalizace 
zahrady areálu Armády spásy v Ostravě 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 26 Návrh na předání movitých věcí k hospodaření 
dodatkem č. 6 ke zřizovací listině právnické 
osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 27 Návrh na odejmutí vodního a sportovního areálu 
městskému obvodu Ostrava-Jih a odejmutí 
pozemku na ul. Zámecká městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 28 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 
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RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti a smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro Správu železniční dopravní 
cesty, s. o., a ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Asociaci TRIGON, o.p.s., IČO 27027686, 
na úhradu výdajů spojených s vývojem 
a zpracováním projektové žádosti externím 
subjektem pro čerpání finanční podpory 
z Operačního programu Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 31 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 
Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Soulu (Jižní 
Korea) ve dnech 07.-10.10.2019 

Jiří Nekvasil, ředitel 
Národního divadla 
moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 

RM_M 32 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 
Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Norska (Oslo)  
ve dnech 03.-06.10.2019 

Jiří Nekvasil, ředitel 
Národního divadla 
moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 

RM_M 33 Návrh neuzavřít dohodu o úhradě 
za bezesmluvní užívání a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a návrh na vydání 
předchozího souhlasu ke zřízení smluvního 
práva předkupního k nemovitým věcem v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 35 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci  
v rámci Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020 financovaný  
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Radomíra Vlčková, 
starostka městského obvodu 
Vítkovice 

RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 
Návrh na záměr města pronajmout části 
pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava Návrh na záměr města propachtovat 
pozemek v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Heřmanice, v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 38 Souhlas s Dodatkem č. 1 k Dohodě o partnerské 
spolupráci na realizaci projektu CLAIRO 

Ing. Václav Palička, 
vedoucí odboru 
strategického rozvoje 
 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
5/12   

Pozvánka  

RM_M 39 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 3328/2018/OD ze dne 11. 10. 2018 
na prodloužení termínu plnění položky 
dle čl. VI. ods. 1.1.b oprav Centra bezpečné 
jízdy zájmového sdružení právnických osob 
OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 40 Návrh na záměr města změnit smlouvu 
o výpůjčce v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  
ev. č. 3638/2017/MJ, ve znění dodatků č. 1 
a č. 2 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 42 Návrh na záměr města prodat pozemky  
v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. Zábřeh-
Hulváky, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu  
s příspěvkovou organizací Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury 
a společností Ovanet a.s. 

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

RM_M 44 Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního 
transferu z Fondu životního prostředí a) Obnova 
VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická 
(Mob Radvanice a Bartovice) b) Inventarizace 
stromového patra v městském obvodě Moravská 
Ostrava a Přívoz (Mob Moravská Ostrava 
a Přívoz) 

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

RM_M 45 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů 
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

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

RM_M 46 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru  
do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p. o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 
ředitelka Knihovny města 
Ostravy, příspěvkové 
organizace 

RM_M 47 Návrh na záměr pronajmout nemovité věci  
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce -  
Liberty Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 49 Finanční dokrytí nákladů na vybudování 2 ks 
veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 50 Návrh na vypracování projektové dokumentace  
pro územní řízení (DÚR) a dokumentace  
pro provedení stavby (DPS) u nové zahradně-
architektonické úpravy „Svinovského parku“  
na pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Svinov 

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

RM_M 51 Prohlášení pro potřeby vydání územního 
rozhodnutí stavby „Komunikace - Severní spoj“ 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 

RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 3597/2018/OI/VZKÚ - Energetické 
úspory LDN Ostrava - Radvanice 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 

RM_M 53 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh  
na uzavření dohody o skončení nájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 54 Návrh na vydání předchozího souhlasu 
pro městský obvod Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 
Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta              
a stavebního řádu 

RM_M 55 Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje 
nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen 
jízdného v městské hromadné dopravě na území 
statutárního města Ostravy, ve znění nařízení 
č. 11/2016 

Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí        
a rozpočtu 
Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru 
hospodářské správy 

RM_M 56 Objednávka opravy výsadeb poničených 
vandalismem v rámci projektu „Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 04“ 

Ing. Václav Palička, 
vedoucí odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 57 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 
projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, 
vedoucí odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 58 Zapojení do projektu „Udržitelnost a mobilita  
v městském prostoru: Kdo jsou uživatelé 
sdílených kol v Ostravě a dalších městech 
v Moravskoslezském kraji? Analýza vývoje 
a potenciálu služeb sdílených kol v regionu“ 

Ing. Václav Palička, 
vedoucí odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 59 Návrh termínů konání schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 
2020 

Mgr. Renata Kolková, 
MPA, vedoucí odboru 
legislativního  
a právního 
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RM_M 60 Navýšení členského příspěvku statutárního 
města Ostravy v Euroregionu Silesia 
na rok 2020 z 1 Kč/obyv. na 1,25 Kč/obyv. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 61 Příprava projektu Regenerace sídliště – 
revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-
Porubě – I. etapa v rámci programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích vyhlášeného 
Státním fondem rozvoje bydlení 

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

RM_M 62 Změna usnesení o podání žádostí o dotaci  
z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekty „Modernizace učebny 
fyziky-chemie“; „Univerzální přírodovědná 
učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“ 
a „Univerzální přírodovědná učebna“ 

Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 63 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 
vedoucí odboru financí          
a rozpočtu 

RM_M 64 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitosti a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta              
a stavebního řádu 

RM_M 65 Návrh na uzavření „Smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a Smluv nájemních“ v souvislosti se stavbou 
„Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 
Vrbická – Záblatská“ zahrnutou do rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 

RM_M 66 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 
07.08.2018 na realizaci stavby „Kanalizace 
Hrušov – osady“ v k. ú. Hrušov a k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 

RM_M 67 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů  
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvkové 
organizace 

RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
a dohody o skončení nájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 69 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 
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RM_M 70 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  
o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech 
Republic a.s. a New Karolina Residential 
Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru 
majetkového 

RM_M 71 Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 13. listopadu 
2019 

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

RM_M 72 Nařízení města č. ../2019, kterým se mění 
a doplňuje nařízení města č. 7/2009, 
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic  
a vymezují úseky místních komunikací 
a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 
ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 73 Vystavení objednávky vůči společnosti Proact 
Czech Republic, s.r.o., na nákup licencí Red Hat 
Enterprise Linux for Virtual Datacenters, 
Standard 

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

RM_M 74 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o financování mikroprojektu „Senioři poznávají 
Ostravu a Ratiboř“ z Fondu mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko 

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

RM_M 75 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Společenská místnost a vybavení 
odlehčovací služby Gajdošova 39b“ 

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

RM_M 76 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekty 
„Spoznajme sa navzájom“ a „Se seniory 
od Ostravy po Čadcu“ v rámci programu 
Interreg V-A Slovenská republika - Česká 
republika 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 77 Návrh na zajištění služeb na mezinárodním 
veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 
MIPIM ve francouzském Cannes ve dnech 10.-
13.3.2020 

Ing. Václav Palička, 
vedoucí odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 78 Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v oblasti Rodinná politika 

Mgr. Petr Mika, předseda 
komise pro rodinu a volný 
čas rady města 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

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

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Dodávka systému  
pro monitoring síťového provozu“  
poř. č. 176/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Smlouva o centralizovaném zadávání - mobilní 
telekomunikační služby pro SMO a městské 
organizace 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Výstavba nového kampusu  
na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu  
a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 
umění“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Odkanalizování Přívozu - 
stoka ALF“, poř. č. 160/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek          
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Modernizace řídicího 
systému ČSOV“, poř. č. 134/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Stavba vodovodu 
a kanalizace ul. Potoky“, poř. č. 153/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace  
v ul. Ruskova a Blanická (PD+AD+IČ)“,  
poř. č. 165/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace v ul. Obránců míru (PD+AD+IČ)“, 
poř. č. 166/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek        
a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka „ČSOV Hlučínská - realizace  
po zkušebním provozu“, poř. č. 159/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 1 ks 
serveru HPE ProLiant od společnosti BRAIN 
computers s.r.o. 

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

RM_VZ 11 Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Zvýšení propustnosti 
křižovatek - Zadavatelská činnost“, 
poř. č. 193/2019 

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

RM_VZ 13 Projekt „Zvýšení propustnosti křižovatek 
v Ostravě“ - smlouva příkazní s Dopravní 
fakultou ČVUT Praha a návrh změn v zadávací 
dokumentaci projektu s předpokládanou 
podporou z Operačního programu Doprava 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
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RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportovního 
areálu Poruba I. a II. etapa“, poř. č. 198/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

 

 

 

Organizační záležitosti 
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 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 


