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U S N E S E N Í 
 

z 5. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. ledna 2019 

(č. 68/5 – 72/5) 

 

Přítomní členové rady :   I. Mikulica,  R. Schmuch, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná, M. Pachomov 

Omluveni :       -  

 

 

 

 

68/5 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2 /2019, kterým se: 

- navýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2111 ..............................................................   o   78 tis. Kč 

- navýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5175 ..............................................................   o   52 tis. Kč 

- navýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ..............................................................   o   26 tis. Kč 

(Navýšení příjmů o finanční prostředky za prodej vstupenek na ples MOb Petřkovice a navýšení 

výdajů na úhradu pohoštění a vystoupení na plese) 

69/5 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro zakázku Rekonstrukce interiéru kulturního domu 

v Ostravě-Petřkovicích – Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích, kdy  

zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek 1 nabídku 

 

b) rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce interiéru kulturního 

domu v Ostravě-Petřkovicích – Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích“ a to 

nabídka č. 1: 

MV Stavby Vjačka s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ 28575148 

za cenu 3.806.133,80 Kč bez DPH (4.590.504,58 Kč vč. DPH) 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „ Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích – Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích“ s uchazečem: 

MV Stavby Vjačka s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupen(a): Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 3.806.133,80 Kč bez DPH (4.590.504,58 Kč vč. DPH) 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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71/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 9  ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení, převážně v kulturní 

oblasti, v roce 2019, vč. upřesnění výše platby za rok 2019 podle počtu obyvatel, platba činí 

65.240,- Kč/rok (20,- Kč/1 obyvatel MOb Petřkovice) 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 9 ke Smlouvě o partnerství 

 
72/5 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost p. Pavla Kukučky ze dne 21.1.2019, vlastníka pozemku parc.č. 606 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy, o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru u uvažované stavby 

nemovitosti na pozemku parc.č. 606, přesah se týká sousedních obecních pozemků parc.č. 604/1 

a 605/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s přesahem požárně nebezpečného prostoru u uvažované stavby nemovitosti na pozemku parc.č. 

606, stavebník p. Pavel Kukučka, Ostrava – Petřkovice, přesah se týká sousedních obecních 

pozemků parc.č. 604/1 a 605/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, na náklady investora dojde k 

výměně stávajících dveří u domu č.p. 118 na pozemku parc.č. 605/1 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto souhlasu 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

70/5 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

cenovou nabídku společnosti GATECH, s.r.o., Ostrava, ze dne 8.1. 2019,  na dodávku a montáž 

osvětlení fotbalového hřiště FC Odra Petřkovice, a to ve dvou variantách: 

- varianta – svítidla výbojková –  4.089.546,80 Kč bez DPH 

- varianta – svítidla ledková –  5.885.981,80 Kč bez DPH 

 

b) nesouhlasí 

s realizací osvětlení fotbalového hřiště dle cenové nabídky společnosti GATECH, s.r.o. z rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice 


