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Usnesení 
1. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 14.09.2018 

  

čís. 7439/RMObM-JIH/1418/1 
- 

7439/RMObM-JIH/1418/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
 Věra Válková 

místostarostka 

 
 

______________________________ 

Ing. Hana Tichánková 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.09.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

7439/RMObM-JIH/1418/1 INV/RMOb/000

8/18 

Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, 

Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 1 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0008/18 
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - 
Hrabůvka - dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 7439/RMObM-JIH/1418/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) revokuje 
  rozhodnutí č. 7434/RMOb-JIH/1418/182 
  
2) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0746/2018/INV ze dne 

24.7.2018 na veřejnou zakázku “Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, 
Ostrava - Hrabůvka” se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. 
Dodatkem č. 1 se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku -314 207,68 Kč bez 
DPH na 8 846 396,55 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z 
důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec této smlouvy a z důvodu 
neprovádění některých prací. 
Z důvodu zvýšené pracnosti se prodlužuje termín realizace díla o 14 kalendářních 
dnů. 

  
3) ukládá 
  odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.09.2018 
 vedoucí odboru investičního 

 
 


