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U S N E S E N Í 
 

ze 77. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. února 2018 

(č. 1019/77 – 1026/77) 
 

Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek 

Omluveni                   : R. Schmuch 

  

 

 
1021/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce veřejných protor na parcele 

č.572/1 a 1913/4“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 064 640,-  Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

 

1019/77 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se: 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………….……….……..  o  54 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5021……………..……………………..……...  o  40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5031……………..……………………..………  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5032……………..……………………..………  o    4 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dohodu o provedení práce – uklízečka v sokolovně 

1020/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost firmy MV INVEST VJAČKA s.r.o., Ludgeřovice, ze dne 2.2. 2018, o vydání souhlasu 

vlastníka pozemku parc.č. 1768/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy s kácením dřevin na tomto 

pozemku z důvodu vyčištění pozemku; společnost MV INVEST VJAČKA s.r.o. má tento 

pozemek v pronájmu na základě nájemní smlouvy 

 

b) vydává 

souhlas s kácením dřevin na pozemku parc.č. 1768/3  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

s podmínkou, že žadatel  společnost MV INVEST VJAČKA s.r.o. provede kácení na vlastní 

náklady, a že uloženou náhradní výsadbu bude realizovat společnost  MV INVEST VJAČKA 

s.r.o., také na své náklady 
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1022/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava místních 

komunikací v Ostravě - Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  16. 2. 2018 

 
1023/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Poznávací záhon 

užitkových a okrasných rostlin v MŠ Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  16. 2. 2018 

 
1024/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž LED 

obrazovky pro hřiště FC Odra Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  16. 2. 2018 

 

 

1025/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu nebytových prostor v 1. patře  objektu tělocvičny č.p. 786/2A na ul. U Sokolovny 

v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 65 m
2
, spolku Billiard Club Ostrava z.s., se sídlem U 

Sokolovny č.p. 786/2A, Ostrava – Petřkovice,  za nájemné ve výši 35 000 Kč/rok, za účelem  

provozování sportovní činnosti, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018 

 

b) rozhodla 

o výši nájmu po dobu rekonstrukce sociálních zařízení a chodby v přízemí tělocvičny v době od 

1.4. do 31.8. 2018 takto: nájemné za toto období činí 0 Kč, roční nájem pak bude  dle tohoto 

rozhodnutí sníženo, snížení nájmu za 5 měsíců činí 14 585 Kč 

 

c) upozorňuje 

nájemce, že v době od 1.4. do 31.8.2018 bude probíhat v přízemí tělocvičny rekonstrukce 

sociálního zázemí a po určitou dobu bude rozkopaná i přístupová chodba, prostor nebude přístupní 

a nebude funkční sociální zázemí 

 

d) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu 

1026/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí domu č. p. 17 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, o výměře 90 m
2
, Moravskoslezskému sportovnímu klubu, spolek, se sídlem 

Šalounova 401/37, Ostrava – Vítkovice, IČ 01496093, zastoupený ing. Adamem Levitem, 

prezidentem klubu, za nájemné ve výši 730,- Kč/1m2/rok, tj. 65.700,- Kč/rok + platba za vodné a 

stočné, energie (plyn a el. energie) si platí nájemce, za účelem  provozování sportovní činnosti, na 

dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018 
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  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu 


