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Usnesení 
39. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 18.10.2021 

  

čís. 5118/RMObM-JIH/1822/39 
- 

5118/RMObM-JIH/1822/39 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 18.10.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

5118/RMObM-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/0233/21 Uplatnění práva na plnění z jistoty (podlimitní 
VZ na stavební práce, zjednodušené 
podlimitní řízení) - VZ 72.21 „Zateplení 
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka“ 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0233/21 
Uplatn ění práva na pln ění z jistoty (podlimitní VZ na stavební práce, zjed nodušené 
podlimitní řízení) - VZ 72.21 „Zateplení objektu Mjr. Nováka 14 55/34, Ostrava-Hrab ůvka“
  
Usnesení číslo: 5118/RMObM-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 4942/RMOb-JIH/1822/84 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu neuplatnit právo na plnění z jistoty 
poskytnuté účastníkem zadávacího řízení ERVO stavby, spol. s r.o., Budovatelů 771/1, 
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25876333, ve výši 240 000 Kč u podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 72.21 „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka“ podle § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony plynoucí z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.10.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 


