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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 19. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 13. 5. 2015 12:30

(usn. č. 0773/19 - usn. č. 0774/19)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

18.5.2015 14:38
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Přehled usnesení 19. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 5. 2015 12:30
č. usn.
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č. m. Název materiálu

0773/19 1.

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0774/19 2P.

Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

18.5.2015 14:38
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0773/19
1

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch
Rada městského obvodu
rozhodla
dle odst. 2.2, odst. 2.2.1, písmena B) smlouvy o dílo na předmět smlouvy "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016" o zahájení 1. pokosu
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih.
pověřuje
Starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výzvy o zahájení 1. pokosu s vybranými uchazeči této
veřejné zakázky.
pověřuje
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Ing. et. Ing. Jindřicha Haverlanda předáním výzvy
zhotovitelům.

0774/19
2P

Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, na realizaci VZ 62.14 pro stavbu "Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Kosmova
17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz k provedení dodatečných prací nad rámec SoD nezbytných k dokončení
této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upřesňuje položkový rozpočet a cena díla za
tuto zakázku se zvyšuje o částku 573 786,- Kč s DPH na částku 15 733 764,- Kč s DPH.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatkuč. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, " Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál
Korýtko".
Termín: 19. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029
/2014.
Termín: 21. 05. 2015
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