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                          Ostrava 21.11.2019 

 
Pozvánka  
na 40. schůzi rady města  
konanou dne 26.11.2019 
 

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 1 Návrh na záměr města prodat pozemek a návrh 

na záměr města neprodat část pozemku, vše 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k. ú. Svinov a návrh na záměr města směnit 

nemovité věci v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 

strojů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 se Židovskou 

obcí v Ostravě k darovací smlouvě 

ev. č. 2787/2019/KP 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 6 Návrh na uzavření plné moci pro výkon 

inženýrské činnosti k projektu „Svinovský 

park“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 7 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis 

LITE se společností Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 8 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 

za měsíc říjen 2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 
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RM_M 9 Objednávka vstupenek a rautu na Novoroční 

koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, který 

se koná 9. 1. 2020 v prostorách Domu kultury 

města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 

s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby 

Městský ateliér prostorového plánování 

a architektury, příspěvková organizace, 

IČO 08230404, se sídlem Prokešovo 

nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 11 Návrh bezúplatně nabýt části pozemku 

parc. č. 419 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. 

Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, 

p. o., do SRN (Drážďany) ve dnech 24.-

27.10.2019 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 

ředitelka Ostravského 

muzea, příspěvková 

organizace 

RM_M 13 Předkupní právo dle stavebního zákona, žádost 

o náhradu škody 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

výpočetní techniky 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby „ÚČOV rekonstrukce 

výměníků kalu“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 16 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava, návrh koupit část 

nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o digitalizaci 

s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 

ředitelka AMO 

RM_M 18 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 19 Žádost městského obvodu Nová Ves o převod 

nedočerpaných prostředků z realizace projektu 

„Sadové úpravy hráze na pozemku 

parc. č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy - 

severní část“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 20 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na přivlastnění opuštěných movitých 

věcí a jejich následná ekologická likvidace 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu   

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 22 Návrh na odpis 29 pohledávek statutárního 

města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Oznámení o zahájení projednání Návrhu zprávy 

o uplatňování Územního plánu Paskova 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta                   

a stavebního řádu 

RM_M 24 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 0670//2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019 

na realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky 

č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída“, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 25 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 141/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019 

ke stavbě „Spojovací mosty, sloupy a překlady 

- MNO, H1, H2, H3“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 26 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti 

pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 

služebností“ v souvislosti se stavbou 

„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Schválení přijetí dotace k projektu „M - 

Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli“, 

i. č. 133D531009406, v rámci dotačního 

programu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy – Podpora materiálně technické 

základny sportu 2017 až 2024 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství          

a sportu 

RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení 

a o smlouvě budoucí nájemní 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas s realizací projektu „Úprava 

Podleského potoka, odvodnění v Ostravě – 

Bartovicích“, návrh na předchozí souhlas 

s prodejem pozemků městským obvodem O.-

Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 31 Zapojení statutárního města Ostravy 

do projektu „Rozvoj kompetencí 

pedagogických pracovníků pro zvládání 

problémového chování žáků“ v rámci výzvy 

č. 02_19_077, jako partnera bez finančního 

příspěvku. Předkladatelem a nositelem projektu 

je Ostravská univerzita 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 32 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit část 

nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu organizaci 

PLATO Ostrava, p. o., s nabytím movitých věcí 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

PLATA Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 34 Zapojení statutárního města Ostravy do výzvy 

pro zapojení samospráv do česko-slovenské 

fáze projektu Europe Goes Local 2020 

(podpora práce s mládeží na úrovni samospráv) 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství         

a sportu                             

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

SVČ Korunka, Ostrava-

Mariánské Hory, 

příspěvková organizace 

RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním kabelového 

vedení NN včetně optické infrastruktury 

a rozpojovací skříně a uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, vyhradit si právo 

rozhodnout o prodeji pozemku v k. ú. Hrušov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na záměr města neprodat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemky 

a na záměr města prodat pozemky, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 

v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava. Návrh na uzavření 

nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě 

na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 

Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní 

smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 40 Návrh směnit nemovité věci s Dopravním 

podnikem Ostrava, a.s., návrh svěřit nemovité 

věci v k. ú. Vítkovice městskému obvodu 

Vítkovice, návrh uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh svěřit pozemky v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál 

Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na svěření nemovitých věcí v k. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, městskému 

obvodu Michálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh uzavřít darovací smlouvu a smlouvu 

o zřízení služebnosti s Ing. M. M. a Ing. I. M. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na záměr města změnit smlouvu 

o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 

21. 6. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Žádost společnosti ALAGAS, s.r.o. na změnu 

smlouvy o nájmu nebytových prostor 

č. 01/2006 ve znění dodatku č. 1 - č. 6 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Schválení Rozhodnutí o podpoře 

kinematografie pro projekt „Obnova digitální 

promítací technologie Minikina kavárna“ 

ze Státního fondu kinematografie 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 47 Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě 

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 48 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti“ a „Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene“ v souvislosti 

se stavbou „Přednádraží Ostrava - Přívoz, 

prodloužená ul. Skladištní“ zahrnutou 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 49 Návrh na udělení Ceny města Ostravy 

in memoriam 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 50 Odvolání vůči Rozsudku Okresního soudu 

v Ostravě - o určení vlastnického práva 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 51 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebností pro fyzické osoby 

a pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh 

na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce k částem pozemku v k. ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina s obcí Vřesina 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 54 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 

kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených zastupitelstvy městských 

obvodů statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství           

a sportu 

RM_M 55 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 

odběratele v průmyslové zóně Mošnov 

pro rok 2020 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy                              

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 56 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 57 Provádění mýtních úmyslných těžeb v lesích 

v majetku statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 58 Úprava zřizovací listiny právnické osoby 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 59 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému 2019 v rámci 

Programu prevence kriminality na místní 

úrovni pro rok 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 60 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy 

jako partnera do projektu „Podpora 

preventivních programů v Ostravě“ 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 
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RM_M 61 Návrh na uzavření Smlouvy v souvislosti 

se stavbami „Demolice objektů kolem bývalé 

Vojanky“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 62 Návrh na záměr města pronajmout část prostoru 

v budově bez čp/če, výroba, jenž je součástí 

pozemku p. č. st. 170/1 k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 63 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 

s doplněním stavebních objektů v rámci stavby 

„Silnice I/58 Mošnov - obchvat - doplnění 

chodníku a veřejného osvětlení“ pro společnost 

ŘSD ČR 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 64 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, 

příspěvková organizace 

RM_M 65 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Domov 

Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 

RM_M 66 Návrh na poskytnutí a změnu účelu a podmínek 

čerpání již poskytnutých investičních 

a účelových neinvestičních příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální 

péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 67 Návrh změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019 na část 

pozemků v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s H - 

zone, s.r.o. Návrh na záměr pronájmu části 

nemovitostí v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

a v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 68 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby 

elektronických komunikací - kamerový systém 

společnosti Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 69 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p. o., do Francie 

(Štrasburk) a SRN (Karlsruhe) ve dnech 23.-

28.10.2019 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, 

příspěvková organizace 
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RM_M 70 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-

sever, návrh svěřit nemovitou věc v k. ú. 

Poruba-sever městskému obvodu Poruba, 

vše obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 71 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava a uzavření kupní smlouvy 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 72 Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 11. prosince 

2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 73 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 74 Úprava rozpočtu výdajů roku 2019 ve vztahu 

k očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu 

k 31. 12. 2019 a zapojení příjmů z dividend 

za rok 2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 75 Vázání rozpočtu výdajů roku 2019 k převodu 

do rozpočtu roku 2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 76 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů) 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí                            

a rozpočtu                             

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 77 Návrh na záměr města pronajmou části 

pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 78 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo a příkazní akce „Okružní křižovatka O.-

Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí 

( PD + AD + IČ ) 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 79 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 2578/2010/OI/LPO ze dne 20.10.2010 

ke stavbě „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 

Nová Bělá - II. etapa“ v k. ú. Nová Bělá 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 80 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování 

služeb outsourcingu informačních technologií 

uzavřené se společností OVANET, a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

 

RM_MZP 1 Návrh na jmenování vedoucího odboru 

hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_VZ 1 Objednávka technické podpory 200 licencí 

FourJSGenero od společnosti VERA, 

spol. s r. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Obnova Front-end SAN 

infrastruktury datového úložiště“, 

poř. č. 164/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu         

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek           

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Koncese malého rozsahu „Bikesharing 

v Ostravě“, poř. č. 183/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje    

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek         

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Bezplatná výuka dětí 

ostravských MŠ a ZŠ“, poř. č. 191/2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství            

a sportu                             

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek       

a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Polanka 

nad Odrou 4. etapa, část I“, poř. č. 207/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního         

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Propagační předměty 

k projektu Clairo II., poř. č. 201/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje   

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek         

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Parkovací dům u krajského 

úřadu – PD“, poř. č. 216/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního           

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek      

a kapitálových účastí 

 

 

Organizační záležitosti 
 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


