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Vážený pane inženýre,

statutární město Ostrava, městský obvod Svinov obdržel dne 17. 03. 2017 Vaší žádost o poskytnutí

informací ke stavbě „Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského vOstravě » Svinově“.

V úvodu této žádosti konstatuj ete, že jste po prostudování naší odpovědi na Vaši předchozí žádost

neobdržel Vámi požadované informace. Žádáte tedy o zjednání nápravy a připojujete další tři body.

K bodům 1. — 3. Vaší předchozí žádosti jsme Vám poskytli veškeré dostupné informace, které se

( _) v současnosti k předmětné záležitosti máme, tzn.:

Q.; - k bodům 1) a 3) předchozí žádosti — zaslali jsme Vám položkové rozpočty na vícepráce

provedené v rámci uvedené stavby, ve kterých je přesný soupis provedených prací a dodávek, vč.

použitých materiálů,

- k bodu 2) — komentář byl uveden v naší odpovědi, jejíž přílohou byly kopie zápisů ve stavebním

deníku,

k novým bodům žádosti sdělujeme

!( bodu 4) — výběr Technického dozoru investora byl veřejnou zakázkou malého rozsahu, a tudíž

se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rada městského obvodu Svinov postupovala podle vnitřního předpisu, v daném případě podle

směrnice č. 4/2015 — zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

schválených radou dne 22. 06. 2015, usnesením č. 363/24/15e).

- k bodům 5) a 6) — kopie smluv jsou přílohou tohoto dopisu.
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S pozdravem

    Ing. Helena

starostka

16 HC ova

Přílohy:

č. l — kopie smlouvy č. 2016001

č. 2 - kopie smlouvy o dflo č. 3/01 15/2016/OFSM/D01, Dodatek č- 1, Dodatek. č- 2, Dodatek č- 3
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