
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

45.(mimořádné) schůze rady městského obvodu

konané dne 02.07.2020

0529/RMOb-Pol/1822/45O
:

S
”

0531/RMOb-Pol/1822/45

  
 

 

Pavel Bochnia Ing. Vít Suder

starosta radní

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyznckých osob v SOUVíSlOStI se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smérmce 95/46/ES. a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních ÚdaJU, Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.07.2020

Číslo usnesení Materiál Název

0529/RMOb-Pol/1822/45 RMOb/0176/20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 800128/2019, na realizaci stavby Stavební

úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na

bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravé

Polance nad Odrou

0530/RMOb-PoI/1822/45 RMOb/O177/20 Rozpočtové opatření 9/2020

0531/RMOb-Pol/1822/45 RMOb/0178/20 Rozpočtové opatření 10/2020

V souladu s nařízením EU 2016/6753, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobél
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/O176/20

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo č. 80012812019, na realizaci

stavby Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s

pečovatelskými byty v Ostravé Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 0529/RMOb-Pol/1822/45

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800128/2019 z důvodu vzniku méněprací a

víceprací v rámci stavby “Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům

s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou" se zhotovitelem společnosti MORYS

s.r.o., se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 42864771, dodatkem č. 1 se

upravuje cena stavby na částku 21.948.609,05 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu č. 1) tohoto usnesení.

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0177120

Rozpočtové opatření 9/2020

Usneseni číslo: 0530/RMOb-Pol/1822/45

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 9/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020

dle přiloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 9/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020

Vyřizuje: Petra Mamulová,

referent matriky a financí

RMOb/0178/20

Rozpočtové opatření 10/2020

Usnesení číslo: 0531/RMOb-Pol/1822/45

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 10/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2020 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 10/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020

Vyřizuje: Petra Mamulová, referent matriky a financí

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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