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U S N E S E N Í 
 

z M2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. července 2015 

 (č. 232/M2 – 237/M2) 

 

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

Omluveni :  Ing. M. Robenek 

 

 

 

232/M2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  21/2015, kterým se: 

- snižují investiční výdaje na § 3745, pol. 6121 .....................................................  o  33 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ..........................................................  o  34 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5171 ..........................................................  o  67 tis. Kč 

 
233/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava parketové podlahy v budově 

tělocvičny č.p. 786“ uchazeči: 

Antonín Opuszynski - OPUSZ 

se sídlem Vrablovec 1237/39, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 229 59 408 

neplátce DPH 

za cenu nejvýše přípustnou: 120 840 Kč 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

234/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava trávníku na fotbalovém hřišti“ 

uchazeči: 

EUROGREEN CZ s.r.o. 

osoba oprávněná jednat za uchazeče Ing. Tomáš Štěpař, jednatel 

se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 

IČ: 646 51 959 

za cenu nejvýše přípustnou: 140 495,50 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

235/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Pořízení 2 ks střídaček na fotbalovém 

hřišti“ uchazeči: 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

jednatel společnosti Milan Vjačka 

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou: 107 400,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

236/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Vyhlídková plošina“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

jednatel společnosti Milan Vjačka 

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou:  219 978,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

237/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Opěrná zídka z lomového kamene na 

sucho“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

jednatel společnosti Milan Vjačka 

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou: 220 240,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 


