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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.01.2023 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00652/RM2226/13 RM_M 0 Schválení programu 13. schůze rady města konané 
dne 24.01.2023 

35 

00653/RM2226/13 RM_M 1 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

00654/RM2226/13 RM_M 2 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 
kampaně „Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 
vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.03.2023 

01 

00655/RM2226/13 RM_M 3 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s., rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti majetku, přebytečnosti, 
odúčtování z účetní a operativní evidence, likvidaci 

08 

00656/RM2226/13 RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro XZB (Europe) s. r. o. v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov 

08 

00657/RM2226/13 RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
prosinec 2022 

25 

00658/RM2226/13 RM_M 6 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s P. S., uzavřít smlouvy o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava 

08 

00659/RM2226/13 RM_M 7 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 
města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 
právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace 

87 

00660/RM2226/13 RM_M 8 Úprava rozpočtu 07 
00661/RM2226/13 RM_M 9 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb 

elektronických komunikací 
09 

00662/RM2226/13 RM_M 10 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu Slezská 
Ostrava 

89 

00663/RM2226/13 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s. r. o. 

08 

00664/RM2226/13 RM_M 12 Poskytnutí transferu městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na renovaci uměleckého díla Úsvit 

87 

00665/RM2226/13 RM_M 13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ostrahy 
a ochrany majetku statutárního města Ostrava 
v areálu Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích 
č. 0259/2022/HS 

84 
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00666/RM2226/13 RM_M 14 Parkovací dům za katedrálou - PD - návrh 
Dodatku č. 1 

05 

00667/RM2226/13 RM_M 15 Přistoupení dalšího účastníka k Rámcové dohodě 
o podmínkách poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací 

90 

00668/RM2226/13 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě 
o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019 
na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná - 
II. etapa, II. část” 

05 

00669/RM2226/13 RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
ev. číslo 0411/2021/OI o poskytování služeb 
správce stavby se sdružením „Garnets – INVIN – 
CM – FET“ 

05 

00670/RM2226/13 RM_M 18 Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Výstavba nového kampusu 
na Černé louce” a uzavření Dohody o úhradě 
nákladů 

05 

00671/RM2226/13 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 12.07.2022 
na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, 
prameniště Nová Ves” 

05 

00672/RM2226/13 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava se společností 
IP systém - areál s. r. o. 

08 

00673/RM2226/13 RM_M 21 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1814/2022/OI/VZ na realizaci projektové 
dokumentace stavby „Revitalizace Náměstí 
republiky”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

05 

00674/RM2226/13 RM_M 22 Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, 
advokátovi Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & 
Partneři v. o. s. v řízení vedeném Krajským soudem 
pod sp. zn. 79 A 4/2022 

28 

00675/RM2226/13 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Servisní činnost na tepelných 
zařízeních”, poř. č. 231/2022 

84 

00676/RM2226/13 RM_VZ 2 „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna - TDS” uzavření 
smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 
rozsahu 

05 

00677/RM2226/13 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací 
ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 190/2022 

05 

00678/RM2226/13 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na pořízení sady vlajek městských obvodů 

84 

00679/RM2226/13 RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace PD 
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 
dopravní a technická infrastruktura, II. etapa”, 
poř. č. veřejné zakázky 223/2022 

01 
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00680/RM2226/13 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Zajištění a analýza geolokačních 
dat, vč. dodání datového setu “, poř. č. 206/2022 

38 

00681/RM2226/13 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Monitoring kvality ovzduší 
v blízkosti koksovny Svoboda”, poř. č. 004/2023 

80 

00682/RM2226/13 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Parkovací dům u KÚ”, 
poř. č. 076/2022 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 13. schůze rady města konané dne 24.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00652/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 13. schůze rady města konané dne 24.01.2023 

  
 

RM_M 1 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 00653/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 107/1 –
vodní tok, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Domovní 
ČOV s vyústěním do VT Zyf pro RD č. p. 299, ul. Žižkovského, Ostrava –
Dubina” na pozemku parc. č. 1/2 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Jan Rechtoris, Komenského 1151, 
73581 Bohumín, IČO: 46111221, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  
k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.02.2023

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 2 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka 
pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.03.2023 
  
Usnesení číslo: 00654/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky 
na budovu Radnice města Ostravy dne 10.03.2023 

  
 

RM_M 3 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti majetku, přebytečnosti, odúčtování z účetní 
a operativní evidence, likvidaci 
  
Usnesení číslo: 00655/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a. s.  na   vyřazení   majetku   statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 23.478.547,43   Kč, z nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem 
Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČO 45193673, vyřadit z nájmu 
této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 23.478.547,43 Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal  protokoly  o vyřazení  majetku  z  nájmu  Ostravských vodáren a kanalizací a. s. 
dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) rozhodla 

  
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého 
statutárním městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
o neupotřebitelnosti majetku v pořizovací ceně 21.189.753,43 Kč dle přílohy č. 2a předloženého 
materiálu, o neupotřebitelnosti a likvidaci majetku v pořizovací ceně 2.288.794,00  Kč 
dle  přílohy  č. 2b předloženého materiálu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 
zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v pořizovací ceně 21.189.753,43 Kč 
uvedeného v příloze č. 2a předloženého materiálu z účetní a operativní evidence 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.03.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  
6) ukládá 

  
předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a. s., zřízené radou města, 
zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 2.288.794,00 Kč 
uvedeného v příloze č. 2b předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené likvidaci 
majetku  

  
 Vyřizuje: Ing. David Kutý, MBA, T: 30.06.2023
 předseda likvidační komise rady města 
  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro XZB (Europe) s. r. o. 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00656/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti  -
inženýrské sítě : 
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- vodovodní přípojky vč.vodoměrné šachty ”A”  
- kanalizační splaškové přípojky “B” 
- kanalizační dešťové přípojky “C” 
k pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s oprávněným 

XZB (Europe) s. r. o. 
Průmyslová 379, 742 51 Mošnov 
IČO: 06588603 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a to za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  
 

RM_M 5 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2022 
  
Usnesení číslo: 00657/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc prosinec 2022 

  
 

RM_M 6 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít darovací smlouvu s P. S., 
uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými osobami v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00658/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu PE 100 D 90 délky 265,34 m a délky 276,83 m tj. celkové délky 
542,17 m, který byl vybudován v rámci  stavby „Zástavba RD - inženýrské sítě a komunikace -
Krásné Pole, ul. Předvrší I. a II. etapa“  a uložen v pozemcích v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava:
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 9/25 
  

-    parc. č. 2134/146 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/137 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2258 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/154 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/155 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 2134/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen roku xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90 k pozemkům: 
parc. č. 2134/146 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2134/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90 k pozemkům: 

parc. č. 2134/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2134/137 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2134/155 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  

  
4) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90 k pozemkům: 

parc. č. 2134/154 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, v podílovém spoluvlastnictví: 

podíl 1/2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a podíl 1/2 

xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  

  
5) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2134/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy 
za porušení rozpočtové kázně právnické osobě PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00659/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uložit odvod dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 71294538, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši 35.000,00 Kč 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) stanoví 

  
právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 71294538, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši 35.000,00 Kč 
lhůtu pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků do 31.03.2023, 
dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00660/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 9 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických 
komunikací 
  
Usnesení číslo: 00661/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 03132/RM1822/46 
k usnesení č. 06104/RM1822/93 
k usnesení č. 06317/RM1822/96 
k usnesení č. 10199/RM1822/158 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, 
ev. č. 0525/2020/OD ze dne 30. 1. 2020, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností OVANET a. s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 25857568, a to dle Přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 10 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00662/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• části pozemků parc. č. 2789/1 k. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 1916/3 v k. ú. Hrušov za účelem 
umístění 2 ks čtyřstranných reklamních zařízení typu MAXCUBE na dobu určitou, pro městský 
obvod Slezská Ostrava 

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00663/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3735/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

GasNet, s. r. o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 27295567 

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Přívoz 4. etapa 2. část”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3735/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s. r. o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 27295567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Poskytnutí transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na renovaci uměleckého díla Úsvit 
  
Usnesení číslo: 00664/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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  o poskytnutí účelového transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 
225.000,00 Kč na renovaci uměleckého díla dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
ostatní běžné výdaje na ORJ 160 
na § 3326, pol. 5171                                                                  o  225 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – výdaje na ORJ 120 
na § 6330, pol. 5347,  ÚZ 593, org. 502                                           o  225 tis. Kč 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
- zvýší 
neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 593, org. 502                                            o  225 tis. Kč 
- zvýší 
běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx,  ÚZ 593                                      o  225 tis. Kč 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 13 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ostrahy a ochrany majetku 
statutárního města Ostrava v areálu Městského stadionu v Ostravě 
Vítkovicích č. 0259/2022/HS 
  
Usnesení číslo: 00665/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0259/2022/HS ze dne 31. 1. 2022 o zajištění ostrahy 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 14 
Parkovací dům za katedrálou - PD - návrh Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 00666/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 se společností Chalupa architekti s. r. o., U Pergamenky 1522/2, 170 00 
Praha 7, IČO: 27594882, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to ke Smlouvě o zhotovení, 
projednání a provedení dokumentace a projektu Parkovací dům za katedrálou, 
č. 2249/2021/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2021 

  
 

RM_M 15 
Přistoupení dalšího účastníka k Rámcové dohodě o podmínkách 
poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 00667/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s přistoupením společnosti: 

DKMO s. r. o. 
IČO: 17733375 
sídlem: 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 

k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, 
ev. č. 2031/2020/HS/VZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o zaslání přípisu dodavateli O2 Czech Republic a. s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 16.07.2019 na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná -
II. etapa, II. část” 
  
Usnesení číslo: 00668/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, a společností KR Ostrava a. s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, 
IČO: 25890981, na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část“ 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. číslo 0411/2021/OI 
o poskytování služeb správce stavby se sdružením „Garnets – INVIN –
CM – FET“ 
  
Usnesení číslo: 00669/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. číslo 0411/2021/OI o poskytování služeb správce stavby 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to se Společností právnických osob s názvem „Garnets 
– INVIN – CM – FET“, se sídlem Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany, jejímiž společníky 
jsou: 

Garnets Consulting a. s., se sídlem Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany, IČO: 27349675 

INVIN s. r. o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 29211751 

Contract Management a. s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO: 05306035 

FETTERS management s. r. o., se sídlem Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5, 
IČO: 01405471 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba 
nového kampusu na Černé louce” a uzavření Dohody o úhradě nákladů 
  
Usnesení číslo: 00670/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 0384/2020/OSR ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby
„Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
a Nová fakulta umění“ se společníky „Sdružení pro KAMPUS“, jejímž jménem jedná na základě 
Společenské smlouvy IMOS Brno a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 25322257, a společníkem je IPS Třinec, a. s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, 
IČO: 28618891, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2160/2022/OI/VZ 
ze dne 12.07.2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, 
prameniště Nová Ves” 
  
Usnesení číslo: 00671/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2160/2022/OI/VZ ze dne 12.07.2022 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a společností SUBLAND-TECH s r. o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611,
na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves” dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava se společností IP systém –
areál s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00672/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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  v souladu s ustanovením § 184a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním přípojky splaškové kanalizace, 
výstavbou komunikace, výstavbou příkopu v rámci stavby „Nové sídlo střediska IP systému 
v Ostravě Svinově”, do pozemku parc. č. 1913/2 - orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro investora: 

IP systém - areál s. r. o. 
se sídlem: U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
IČO: 03209423 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přípojky splaškové 
kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1913/2 - orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava s budoucím oprávněným: 

IP systém - areál s. r. o. 
se sídlem: U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 

IČO: 03209423 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, parc. č. 1913/2, orná půda, o výměře 400,32 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
(ul. Jelínkova) 
se společností 
IP systém - areál s. r. o. 

se sídlem: U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
IČO: 03209423 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1814/2022/OI/VZ na realizaci 
projektové dokumentace stavby „Revitalizace Náměstí republiky”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 00673/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1714/2022/OI/VZ 
ze dne 10.06.2022 na zajištění nezbytných předpokladů pro realizaci stavby „revitalizace 
Náměstí republiky”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, advokátovi Advokátní 
kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v. o. s. v řízení vedeném Krajským 
soudem pod sp. zn. 79 A 4/2022 
  
Usnesení číslo: 00674/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
udělit plnou moc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu JUDr. Petru Pyšnému, advokátovi 
Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v. o. s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostravy v řízení 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 4/2022  

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Servisní činnost na tepelných zařízeních”, 
poř. č. 231/2022 
  
Usnesení číslo: 00675/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění servisní 
činnosti, kontroly a revize vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení umístěných 
ve vybraných objektech statutárního města Ostravy, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

KOMTERM Čechy, s. r. o. 
se sídlem: Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4 
IČO: 28510011 

za cenu nejvýše přípustnou 400.882,43 Kč bez DPH ročně 

  
 

RM_VZ 2 
„Zpevnění svahu na ul. 26. dubna - TDS” uzavření smlouvy příkazní 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00676/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na provádění činnosti 
TDS při realizaci stavby „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna” se společností: 

MPA ProjektStav s. r. o. 

Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČO: 28634403 

za cenu nejvýše přípustnou 274.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, 
Střelniční (PD+IČ+AD)”, poř. č. 190/2022 
  
Usnesení číslo: 00677/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00244/RM2226/5 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy 
a realizace stavby „Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční“ v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava s účastníkem: 

FILDMAN PROJEKT s. r. o. 
se sídlem: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny 
IČO: 08014469 

za cenu nejvýše přípustnou 2 394 800,00 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení sady vlajek 
městských obvodů 
  
Usnesení číslo: 00678/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Velebný & Fam s. r. o., J. Nygrína 334, 
562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 25960709, na pořízení sady vlajek městských obvodů za cenu 
200.260 Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace PD Revitalizace areálu 
bývalých kasáren Hranečník - dopravní a technická infrastruktura, 
II. etapa”, poř. č. veřejné zakázky 223/2022 
  
Usnesení číslo: 00679/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
„Aktualizace PD Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - dopravní a technická 
infrastruktura, II. etapa”, poř. č. veřejné zakázky 223/2022, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace PD Revitalizace areálu 
bývalých kasáren Hranečník - dopravní a technická infrastruktura, II. etapa” a o uzavření 
smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, 
zastoupeným Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
na jedné straně a dodavatelem - společností Projekt 2010, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 
- Vítkovice, IČO 48391531, na straně druhé, za cenu nejvýše přípustnou 1.073.000,-- Kč 
bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání 
datového setu “, poř. č. 206/2022 
  
Usnesení číslo: 00680/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění a analýzu 
geolokačních dat, vč. dodání datového setu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

O2 Czech Republic a. s. 
IČO: 60193336 
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
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za cenu nejvýše přípustnou 695.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Monitoring kvality ovzduší v blízkosti koksovny 
Svoboda”, poř. č. 004/2023 
  
Usnesení číslo: 00681/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění měření 
kvality ovzduší v blízkosti koksovny Svoboda v období od 01.02.2023 - 31.01.2024 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se státní příspěvkovou organizací: 

Zdravotní ustav se sídlem v Ostravě  
IČO: 71009396  
se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava  

za cenu nejvýše přípustnou 1.600.000,- Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování ORJ 120                                                           o 1.936 tis. Kč 
pol. 8115, ÚZ 103 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ORJ 190      o 1.936 tis. Kč  
§ 3716, pol. 5339, ÚZ 103 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši 800.000,- Kč bez DPH 
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5) souhlasí 

  s umístěním měřící stanice v místě dětského dopravního hřiště Orebitská 19, Moravská Ostrava 
a Přívoz 702 00 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Parkovací dům u KÚ”, poř. č. 076/2022 
  
Usnesení číslo: 00682/RM2226/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00159/RM2226/4 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o společném zadání veřejné zakázky a o úpravě 
vzájemných práv a povinností, ev. č. smlouvy SMO: 2801/2022/OI, ze dne 16. 1. 2023, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské komunikace, a. s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO: 25396544 

  
2) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Parkovací dům 
u Krajského úřadu, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava”, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu  

  
3) jmenuje 

  hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
4. Ing. Daniel Lyčka - Ostravské komunikace, a. s. 
5. Ing. Michal Hrubý - Ostravské komunikace, a. s. 
6. Mgr. Marek Gocman - advokát JGK advokáti v. o. s.   
7. Ing. arch. Martin Chválek, MBA - CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o. 
8. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
9. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
10. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
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náhradníci: 

1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 
3. Ing. Michaela Kubalová - odbor investiční 
4. Ing. Miloš Novák - Ostravské komunikace, a. s. 
5. Ing. Jiří Hlavinka - Ostravské komunikace, a. s. 
6. Mgr. David Jünger - advokát JGK advokáti v. o. s.  
7. Ing. Roman Michalec - CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o. 
8. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
9. Mgr. Lenka Vachalíková - odbor legislativní a právní 
10. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
 

 


