Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
12. mimořádné schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 12. prosince 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1735/12M/13 1. schvaluje program 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané
dne 12. prosince 2013.
1736/12M/13 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. S 0687/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0480/2013/MBaI ze dne
14. října 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností
Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz,IČ: 27800466 na
realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v OstravěRadvanicích, kterým se mění rozsah předmětu smlouvy, doba plnění a cena díla dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0687/2013/MBaI
ke smlouvě
o dílo č. S 0480/2013/MBaI ze dne 14. října 2013 dle bodu č. 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 12. prosince 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod
č. S 0687/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0480/2013/MBaI ze dne 14. října dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.
1737/12M/13 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. S 0689/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0449/2013/MBaI ze dne
16. září 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností
SLONKA s.r.o., Nádražní 20/142, PSČ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ: 26852659 na realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu, ul. Čapkova 54, 56,
58 v Ostravě-Radvanicích, kterým se mění rozsah předmětu smlouvy, doba plnění
a cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0689/2013/MBaI
ke smlouvě
o dílo č. S 0449/2013/MBaI ze dne 16. září 2013 dle bodu č. 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 12. prosince 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod
č. S 0689/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0449/2013/MBaI ze dne 16. září dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

12. mimořádná schůze ze dne 12. 12. 2013

1738/12M/13 1. zmocňuje vedoucího odboru majetkového, bytového a investic k podpisu smluv dle
schváleného vzoru „Nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor
v objektu Společenského domu, Bartovická č.p. 459, Ostrava – Bartovice“.
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 12. prosince 2013.

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta
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Richard Dudek, DiS.
místostarosta

