STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 92. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 11. 2016 10:00

(usn. č. 3814/92 - usn. č. 3828/92)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 92. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 11. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

3814/92

1.

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na léta
2018-2020 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3815/92

2.

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3816/92

3.

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3817/92

4.

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (Věra Válková, místostarostka)

3818/92

5.

Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

3819/92

6.

Informace o investiční výstavbě (Bc. František Dehner, místostarosta)

3820/92

7.

Doplnění návrhu programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne
15.12.2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3821/92

8P.

Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3822/92

9P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3823/92

11P. Revokace usnesení č. 3791/91 z 24. 11. 2016, podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na
dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3824/92

12P. Revokace usnesení č. 3792/91 a výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce) - "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ 169.16 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3825/92

13.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova x Moravská x
Komarovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3826/92

14.

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Šeříková 711/8, 712/10, 713/12, k.ú. Výškovice
u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3827/92

15P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Provádění oprav
(instalatérských a topenářských, elektroinstal., zámečnických a sklenářských a drobných klempířských
prací) v BD ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3828/92

16.

Návrh rozpočtového opatření č. 32/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

nepřijato 10P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce prostor v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82,
Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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3814/92
1

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na
léta 2018-2020
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
1) schválit
a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
příjmy
financování
zdroje celkem

757 867 tis. Kč
66 943 tis. Kč
824 810 tis. Kč

běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

740 492 tis. Kč
84 318 tis. Kč
824 810 tis. Kč

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2017 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu
c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2017 ve výši 3 600 tis. Kč
d) rozpočtový výhled na léta 2018-2020 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu
2) svěřit
radě městského obvodu v roce 2017
a) provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, včetně rozpočtových
opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského obvodu na rok 2017 o akce realizované
z přebytku hospodaření roku 2016
b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem
městského obvodu s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření, které předchází úpravě těchto
závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednání zastupitelstvu městského obvodu
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017,
včetně rozpočtového výhledu na léta 2018-2020 zastupitelstvu městského obvodu
3815/92
2

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
a) o budoucím úplatném převodu jednotky číslo 1440/39 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21, OstravaHrabůvka spolu s podílem na společných částech domu a pozemku p.č. st. 1182 ve výši 3806/235999, v k.
ú. Hrabůvka, obec Ostrava
budoucí kupující:
Z. W., bytem Ostrava - Zábřeh
Klegova 21
jednotka číslo: 1440/39
podíl na společných částech domu a pozemku: 3806/235999
cena podílu pozemku: 3 471 Kč
kupní cena bytové jednotky: 211 411 Kč
cena celkem: 214 882 Kč
a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu
b)
uzavřít s paní P. L., bytem Ostrava - Hrabůvka, dohodu o ukončení budoucí kupní smlouvy a budoucí
smlouvy nájemní ke dni 31. 12. 2016 ve znění přílohy tohoto materiálu
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství uzavřít nájemní smlouvu s paní Z. W., bytem Ostrava - Zábřeh,
za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o bodu a) a b) tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2017

3816/92
3

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí nemovité věci - pozemku parc.č. 725/36 orná půda
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(ZPF) o výměře 16133 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, od J. P., bytem 747 14 Ludgeřovice, za celkovou
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.755.210 Kč, do vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města
3817/92
4

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v oddílu B části II.
těchto Zásad, při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - vánoční výzdoba 2016 odborem
dopravy a komunálních služeb v předpokládané výši 560.000 Kč bez DPH.

3818/92
5

Darování neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s darováním neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 26 378,25,- Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvod Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava - Plesná, IČ: 00845451

3819/92
6

Informace o investiční výstavbě
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Informaci o investiční výstavbě v roce 2016 a připravované investiční výstavbě pro rok 2017
a souhlasí
s předložením Informace o investiční výstavbě zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

3820/92
7

Doplnění návrhu programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat
dne 15.12.2016
Rada městského obvodu
doplňuje
návrh programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 15. 12. 2016 dle
předloženého materiálu.

3821/92
8P

Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
bere na vědomí
termín dokončení stavby "Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Četyny 2, Ostrava-Bělský
Les" dne 15.11.2016, kterou realizoval zhotovitel Turčina s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64
Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25886550. Termín dokončení zachovává původní lhůtu realizace 57
kalendářních dnů, dle smlouvy o dílo, přičemž doba přerušení z důvodu nevhodných klimatických podmínek,
v délce 13 kalendářních dnů do této lhůty není započítána.

3822/92
9P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, OstravaZábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 176.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh" v otevřeném zadávacím řízení dle §
25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2.
3.
4.
5.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 176.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017
3823/92
11P

Revokace usnesení č. 3791/91 z 24. 11. 2016, podmínky výzvy (veřejná zakázka malého
rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2017
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 3791/91 ze dne 24. 11. 2016
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 157.16 "Dodávka
kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017“ dle ust. § 27 v návaznosti na
ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 157.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 12. 01. 2017

3824/92
12P

Revokace usnesení č. 3792/91 a výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce) - "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ
169.16
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 3792/91 ze dne 24. 11. 216 (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce) "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ 169.16.
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 169.16 "Dětské hřiště
č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb,
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 169.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 07. 03. 2017
3825/92
13

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova x Moravská
x Komarovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 566/68 ostatní plocha, zeleň o výměře 750 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Knejzlíkova x
Moravská x Komarovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část
pozemku

3826/92
14

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Šeříková 711/8, 712/10, 713/12, k.ú.
Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat podíl o velikosti 4554/231744 na
zastavěném pozemku parc.č. 793/274 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 763 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

3827/92
15P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) Provádění oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstal., zámečnických a sklenářských a
drobných klempířských prací) v BD ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 163.16 "Provádění
oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských a drobných
klempířských prací) v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v
návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 163.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy v jednotlivých dílčích částech této
veřejné zakázky
Termín: 28. 02. 2017
3828/92
16

Návrh rozpočtového opatření č. 32/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 237 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 237 tis. Kč
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
10P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce prostor v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul.
Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 173.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukce prostor v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka" v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 173.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017
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