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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.01.2023 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00508/RM2226/10 RM_M 0 Schválení programu 10. schůze rady města konané 
dne 03.01.2023 

35 

00509/RM2226/10 RM_M 1 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci    
pro projekt „Domovník - preventista Ostrava-Jih” 

50 

00510/RM2226/10 RM_M 2 Nájemní smlouva pro stavbu „Bartovice kanalizace 
– 2. část” a 2 smlouvy o výpůjčce pro stavbu 
„Zpevnění svahu na ul. 26. dubna, v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava” 

05 

00511/RM2226/10 RM_M 3 Návrh na záměr města prodat část pozemku     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy         
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

08 

00512/RM2226/10 RM_M 4 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu      
v Ostravě 

21 

00513/RM2226/10 RM_M 5 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitelka/ředitel právnické osoby 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 

31 

00514/RM2226/10 RM_M 6 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu  
pro projekt Prevence předčasných odchodů      
ze vzdělávání ve městě Ostrava 

91 

00515/RM2226/10 RM_M 7 Návrh na personální změnu v komisi           
pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města       
a jmenování dalšího člena komise pro IT/IS rady 
města 

28 

00516/RM2226/10 RM_M 8 Návrh na schválení objednávky služeb společnosti 
Economic Impact Art s.r.o. 

38 

00517/RM2226/10 RM_M 9 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace, uzavřít darovací smlouvu s D.V.      
a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými 
osobami, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00518/RM2226/10 RM_M 10 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh      
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti      
pro oprávněného pana M. V. 

08 

00519/RM2226/10 RM_M 11 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném 
převodu nemovitostí a o zřízení věcného břemene 
č. 2390/2010/MJ (UZSVM/O/13186/2010-HMSU) 

08 

00520/RM2226/10 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

07 

00521/RM2226/10 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů objektu 
L. Podéště”, poř. č. 214/2022 

05 

00522/RM2226/10 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru  
na rok 2023”, poř. č. 205/2022 

84 

00523/RM2226/10 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce střechy archivu 
města Ostravy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 213/2022 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 10. schůze rady města konané dne 03.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00508/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 10. schůze rady města konané dne 03.01.2023  

  
 

RM_M 1 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Domovník -
preventista Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 00509/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt „Domovník-preventista 
Ostrava-Jih“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, priority 2. Sociální začleňování 

  
2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
výzvy č. 18 „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“ v rámci
OP Zaměstnanost plus 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2023
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 2 
Nájemní smlouva pro stavbu „Bartovice kanalizace – 2. část” a 2 smlouvy 
o výpůjčce pro stavbu „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna, v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00510/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít „Nájemní smlouvu” mezi pronajímateli XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX X XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít „Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna,
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava” mezi půjčitelem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu 
 

  
3) rozhodla 

  
uzavřít „Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna,
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava” mezi půjčiteli XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
dle přílohy č. 5 přeloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města prodat část pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 00511/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- část pozemku parc. č. 1147/24 o výměře 571 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 1147/36 
- orná půda, dle geometrického plánu č. 2466-54/2022 vyhotoveného pro k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice, která se nachází v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 4 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00512/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní XXXXX XXXXXXX, r. XXXX, 
trvalým pobytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce 
přísedící zastupitelstvu města 

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 5 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelka/ředitel právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00513/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitelka/ředitel právnické osoby Divadlo loutek 
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Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00533874, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
2) zřizuje 

  
komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitelka/ředitel právnické osoby 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, ve složení dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy zajistit prostřednictvím odboru kultury 
zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa právnické osoby Divadlo 
loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru kultury 
  

 
RM_M 6 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt Prevence 
předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00514/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Prevence předčasných odchodů
ze vzdělávání ve městě Ostrava“ ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost 
plus, Prioritní osa 2 – Sociální začleňování 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a vzdělávání 
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_22_029 v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
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3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové
výši 10 000 tis. Kč včetně spolufinancování ve výši 1000 tis. Kč dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a vzdělávání 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení
v letech 2023-2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 30.06.2025
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 7 
Návrh na personální změnu v komisi pro vzdělávání, vědu a výzkum rady 
města a jmenování dalšího člena komise pro IT/IS rady města 
  
Usnesení číslo: 00515/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Mgr. XXXXXXX XXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX na funkci člena komise pro vzdělávání, vědu 
a výzkum rady města 

  
2) jmenuje 

  
Mgr. XXXXXXX XXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX do funkce člena komise pro vzdělávání, vědu
a výzkum rady města 

  
3) jmenuje 

  
Ing. et Ing. XXXX XXXX, Ph.D., XXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX do funkce člena komise pro IT/IS rady 
města  
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RM_M 8 
Návrh na schválení objednávky služeb společnosti Economic Impact 
Art s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00516/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky dle důvodové zprávy předloženého materiálu na dodavatele: 
Economic Impact Art s. r. o. 
V Chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9 
IČO: 06959709 (není plátcem DPH) 

  
2) pověřuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru strategického rozvoje 
k podpisu objednávky na zpracování kapacitní analýzy dodavatele Economic Impact Art s. r. o., 
se sídlem: V Chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 06959709 (není
plátcem DPH) 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 136 o 155 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3312, pol. 5166, ÚZ 136 ORG 8230000000 o 155 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 9 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu a splaškové kanalizace, uzavřít 
darovací smlouvu s D.V. a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými 
osobami, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00517/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar inženýrských sítí (viz příloha č. 1 předloženého materiálu), které byly vybudovány 
v rámci stavby „Technická infrastruktura a komunikace v Ostravě - Polance nad Odrou,
ul. Malá” vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

Vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 110,7 m, který je uložen v pozemcích: 
-    parc. č. 1188/6 - orná půda, 
-    parc. č. 1189 - zastavěná plocha a nádvoří, 
-    parc. č. 1190/1 - zahrada, 
-    parc. č. 1191/2 - zahrada. 

Kanalizace splašková DN 250 celkové délky 117,5 m, která je uložena v pozemcích: 
-    parc. č. 1188/6 - orná půda, 
-    parc. č. 1189 - zastavěná plocha a nádvoří, 
-    parc. č. 1190/1 - zahrada, 
-    parc. č. 1191/2 - zahrada, 
-    parc. č. 1198/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXX XXXXXX Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 

  
2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90  a splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 
- parc. č. 1188/6 - orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXX XXXXXX Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90
a splaškové kanalizace DN 250 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
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3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 90 a splaškové kanalizace DN 250 k pozemkům: 
- parc. č. 1189 - zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 1190/1 - zahrada, 
- parc. č. 1191/2 - zahrada, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve SJM: 

XXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 
oba bydliště XXXX XXXXXXX Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90
a splaškové kanalizace DN 250 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
 

  
 

RM_M 10 
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro oprávněného pana M. V. 
  
Usnesení číslo: 00518/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

    
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– vodovodní a kanalizační přípojky, uložené v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
  
- p. p. č. 495/1 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
  
s oprávněným: 
  
XXXXXXX XXXXXXXXX datum narození XXX XX XXXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX 
  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
a o zřízení věcného břemene č. 2390/2010/MJ (UZSVM/O/13186/2010-
HMSU) 
  
Usnesení číslo: 00519/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a o zřízení věcného 
břemene č. 2390/2010/MJ (UZSVM/O/13186/2010-HMSU) 

- parc. č. 2379/5, zastavěná plocha a nádvoří, 

Součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 3131, tech. vyb. 

Stavba stojí na pozemku p. č.: 2379/5 

 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (v současnosti veden na LV 14375 s vlastnictvím
pro nabyvatele, hospodaření se svěřeným majetkem obce pro Městskou nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace) v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00520/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava na řádnou valnou hromadu obchodní 
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společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 64613895, hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 a 2: 

1) Sjednání obchodních případů nad 500 tis. Kč 

2) Odměňování jednatelů společnosti 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady    

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Svozil, T: 06.01.2023
 náměstek primátora 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů objektu L. Podéště”, 
poř. č. 214/2022 
  
Usnesení číslo: 00521/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení 
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Rekonstrukce rozvodů objektu L. Podéště” v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
3. Milan Švehlák - odbor investiční 
4. Ing. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 
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5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) 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: 30.04.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru na rok 2023”,
poř. č. 205/2022 
  
Usnesení číslo: 00522/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00131/RM2226/3 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 
dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru dle přílohy č. 2 
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, s účastníkem:

SMERO, spol. s r.o. 
IČO: 25527886 
se sídlem: Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH v souladu s přílohou č. 2 předloženého materiálu
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce střechy archivu města Ostravy 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 213/2022 
  
Usnesení číslo: 00523/RM2226/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby
a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby „Rekonstrukce střechy 
archivu města Ostravy“, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava 
IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 761.000 Kč bez DPH 
 

  
 

 


