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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 134. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 9. 10. 2017 12:00

(usn. č. 5450/134 - usn. č. 5450/134)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

9.10.2017 15:32
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Přehled usnesení 134. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 10. 2017 12:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

5450/134 1P.

Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

9.10.2017 15:32
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5450/134
1P

Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
posunutí termínu ukončení realizace z důvodu přerušení prací na realizaci stavby od 11. 5. 2017 do 15. 10.
2017 na dopracování projektové dokumentace a zpracování podkladů pro Dodatek č. 1 k SoD a přerušení
čerpání lhůty realizace díla od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 z důvodů na straně objednatele (doba vyhrazena
pro předání a převzetí díla).
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0344/2017/INV ze dne 10. 4. 2017 se
zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ
177.16 na stavbu „Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu
položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací a z důvodu neprovádění
některých prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 5 379 477,24 Kč bez
DPH na tuto zakázku o částku 1 632 782,33 Kč bez DPH na částku 7 012 259,57 Kč bez DPH.
rozhodla
o prodloužení termínu provedení díla o 14 kalendářních dnů z původních 70 kalendářních dnů dle SoD na 84
kalendářních dnů z důvodu dodatečných prací nad rámec SoD. Termín dokončení se stanovuje na 9. 1. 2018.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0344/2017/INV na realizaci VZ 177.16 na stavbu „Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih".
Termín: 16. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0344/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 16. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0344/2017/INV na
realizaci VZ 177.16 na stavbu „Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih".
Termín: 16. 10. 2017
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