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U S N E S E N Í 
 

z 36. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. dubna 2020 

(č. 447/36 – 452/36) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 
448/36 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Regenerace hlavní travnaté plochy v areálu 

FC Odra Petřkovice“  uchazeči: 

EUROGREEN CZ s. r. o. 

se sídlem: Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 

IČ: 64651959 

DIČ: CZ64651959  

zastoupená: Ing. Tomáš Štěpař, jednatel 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 247 882,78 Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: EUROGREEN CZ s. r. o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

 

447/36 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 35. Rady MOb Petřkovice ze dne 14.4. 2020 

449/36 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „BUDOVA ÚŘADU 

MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE – Oprava kanceláře č. 12“ v rozsahu popisu, třem 

subjektům s tím, že termín pro podání nabídek je do 11.5.2020 do 9.00 h. 

450/36 Rada městského obvodu 

a) projednala  
návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ společnosti  K2 stavební Moravia s.r.o., se sídlem 

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 28573994, předmětem dodatku je změnový list, 

který nemá vliv na cenu díla 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ mezi SMO, městský obvod Petřkovice a společností  K2 

stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 28573994,  
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

předmětem dodatku je změnový list, který nemá vliv na cenu díla 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku  

451/36 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 19/2020 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO - městským obvodem 

Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis dlouhodobého hmotného 

majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku na 

základě každoroční inventarizace v 02/2020 

  

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 19 ke smlouvě o výpůjčce 

452/36 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice v období takto: 28.4., 12.5., 26.5., 9.6. a 23.6. 

2020 


