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U S N E S E N Í 
 

z 54. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. února 2017 

(č. 711/54 – 718/54) 

  

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

Omluveni                      :   - 

 

711/54 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901...............................................................  o    103 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171 .............................................................  o    103 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na 3613,  pol 5171 ……………………………….................  o       3 tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na 3613, pol. 5153 ………………………………………....  o       3 tis.  Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..…  o      25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ………………………………….……  o      25 tis. Kč 

  
712/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Václava Pracucha, O. – Petřkovice, ze dne 30. 1. 2017, o skončení pronájmu pozemku 

parc. č. 1683/1 o výměře 358 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, uzavřenou na paní Cecílii 

Pracuchovou z důvodu úmrtí, a žádost Václava Pracucha o pronájem tohoto pozemku 

 

b) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemku parc. č. 1683/1 o výměře 358 m
2 

z důvodu úmrtí nájemce 

 

c) rozhodla 

o záměru  pronájmu pozemku parc. č. 1683/1 o výměře 358 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy         

 
713/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Protipovodňová opatření 

– oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka (PD+IČ)“ v rozsahu popisu, 

pěti společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 17. 2. 

2017 

 
714/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Zateplení bytového 

domu Hlučínská 17/254, Ostrava Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 20. 2. 2017 
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  Ivo Mikulica          Rudolf Schmuch 

 starosta                    místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

715/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „ZŠ Petřkovice – 

přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ“ – realizace stavby v rozsahu popisu, pěti 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 6. 3. 2017 

 
716/54 Rada městského obvodu 

a) zmocňuje  

společnost DOBRÁ ZAKÁZKA s. r. o., se sídlem Hlubinská 36/1378,Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČ: 28631595, k provedení a vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem: 

,,Rekonstrukce kulturního domu “ 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu  „Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti“  

k provedení této zakázky 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu plné moci 

 
717/54 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

změnové listy č. 1-11 stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“, které 

řeší méněpráce a vícepráce  

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2016 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. Ostrava, která se týká  méněprací 

a víceprací  v rámci stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“, včetně 

úpravy termínu dokončení 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
718/54 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

12. 12. 2016 v sídle Úřadu městského obvodu Petřkovice 


