STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 21.01.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

209

Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 21.01.2015

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 21.01.2015, a to paní Danutu Kwiczalovou a pana
Mgr. Petra Bičeje.

210

Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 21.01.2015

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
program mimořádné schůze RM Karviné konané dne 21.01.2015.

211

Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - vícepráce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná Zlínstav a. s., Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČ 28315669, k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních prací, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
....................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.
........................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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příloha k usnesení
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Příloha
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 211
Příloha č.
Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - soupis požadovaných stavebních víceprací

Název prací

Podrobnější popis

Kamerový systém - CCTV

příprava pro provedení kabeláže
kamerového systému - chráničky,
prostupy, spojky, provedení
výkopových prací a stavebních
prací

příprava pro provedení kabeláže
zabezpečovacícho systému a
Elektronický zabezpečovací systém
počítačové sítě - chráničky,
(PZTS),
počítačová síť
prostupy, propojení, protipožární
(LAN)
ucpávky, provedení stavebních
prací

Předp. cena bez DPH

Odůvodnění stavebních prací

67.200,-

Zadavatel nyní zvažuje vybavení objektu kina Centrum IT
technologií, o kterém při zadání veřejné zakázky na stavební
práce neuvažoval a není součástí projektu.

93.800,-

161.000,-

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 1 / 1

