Zápis

z 73. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. listopadu 2013
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Ing. Pavel Tyralík
Bc. Igor Fučík
Ing. Daniela Janíčková, DiS.
Mgr. Filip Leder
Ing. Karel Doležal
Ivo Borovec
Mgr. Marek Šlapal

Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky
JUDr. Jitka Jirmanová - vedoucí Úseku tajemnice a právník úřadu

P r o g r a m:
Odbor majetkový a bytový
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou DIRS Brno s. r.o., IČ: 26255618 na akci
„Oprava kanalizačních přípojek u BD Kounicova 69,71,73 Brno“
2. Výzva k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro zadání zakázky „Úprava termínů
výměny otvorových prvků na školních zařízeních Brně-Žabovřeskách“ pro vyzvaného zájemce
OKNOSERVIS s.r.o., IČ: 25519760

Hlasování o programu:

7:0:0

schváleno

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou DIRS Brno s. r.o., IČ: 26255618 na akci
„Oprava kanalizačních přípojek u BD Kounicova 69,71,73 Brno“

Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou DIRS Brno s. r.o., IČ: 26255618 na
akci „Oprava kanalizačních přípojek u BD Kounicova 69,71,73 Brno“ a
pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Hlasování o programu:

7:0:0

schváleno

2. Výzva k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro zadání zakázky „Úprava termínů
výměny otvorových prvků na školních zařízeních Brně-Žabovřeskách“ pro vyzvaného zájemce
OKNOSERVIS s.r.o.

Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s textem výzvy k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro zadání zakázky „Úprava
termínů výměny otvorových prvků na školních zařízeních Brně-Žabovřeskách“ pro vyzvaného zájemce
OKNOSERVIS s.r.o., IČ: 25519760 a
pověřuje starostu podpisem této výzvy.

Hlasování o programu:

7:0:0

schváleno

Ukončení: 8:30 hodin
V Brně dne: 20. 11. 2013
Zapsala: Alice Drozdová

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:

...............................................................

...............................................................

