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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
113. schůze Rady statutárního města Opavy 

konané dne 23.6.2022 v 11:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

4721/113/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 113. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 23.6.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4722/113/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Pekařská"

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 4685/112/RM/22 ze dne 22.06.2022 (RMO ruší veřejnou zakázku malého
rozsahu "MŠ Pekařská")

2. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu
odborem přípravy a realizace investic, a to na zpracovatele projektové dokumentace
bouracích prací, pro vydání společného územního a stavebního povolení,
pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci "MŠ Pekařská"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 113/2022/PRI (MMOPP00L6XOG)
bouracích prací, pro vydání společného územního a stavebního povolení
a pro provádění stavby mezi statutárním městem Opava a se společností ATELIER 38
s.r.o. se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ: 25858343, DIČ: CZ25858343 na zakázku malého rozsahu "MŠ Pekařská" za cenu
nejvýše přípustnou 1.965.000,00 Kč bez DPH (2.377.650,00 Kč vč. DPH)

c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/88
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Pekařská - PD       
            (3111,6121,00000120,0220,0007501000000)                    + 2.377.650,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                    - 2.377.650,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4723/113/RM/22 Nákup 2 ks kamer na sledování problematických kontejnerových stání

Rada města
 

1. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru
životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodnout o uzavření smlouvy se
společností COPSERVIS s.r.o., IČ 25900765, jejímž předmětem bude pořízení dvou
kamerových systémů za účelem sledování problematických kontejnerových stání za cenu,
která nepřekročí částku 170.801,00 Kč vč. DPH
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2. pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město
Opavu jednal a podepsal smlouvu uvedenou v bodu 1 tohoto usnesení, nebo aby toto
oprávnění delegoval na jiného zaměstnance odboru životního prostředí Magistrátu města
Opavy  

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Kokošek v. r.
1. náměstek primátora města


