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U S N E S E N Í 
 

z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu 2014 

 (č. 18/2 – 38/2) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  p. Rojczyk – k bodu 18/2 

  

 

      18/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Miroslava Rojczyka ze dne 10. 11. 2014 o pronájem sálu KD, za účelem pořádání 

Rockového plesu 

 

b) bere na vědomí  

garance p. Rojczyka 

 

c) souhlasí 

s pořádáním Rockového plesu 28. 2. 2015 v sále kulturního domu, za dodržení stanovených 

podmínek 

 
      19/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

na základě předložené žádosti Charity  Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava – Vítkovice ze 

dne 14. 11. 2014 finanční příspěvek na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů ve výši  

4 548,- Kč 

 
      20/2 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

 zastupitelstvu MO schválit vlastní rozpočtové opatření č. 41/2014, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 ………………………………………..  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na na 3639, pol. 5363 .............................................................   o    20 tis. Kč 

- zvyšují příjmy na po. 8115 ....................................................................................  o    17 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 ...............................................   o    17 tis. Kč 

 
      21/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2015, návrh rozpočtového   

výhledu na roky  2016 - 2018 a návrh rozpočtového provizória na rok 2015 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2015 ve výši 

16 948 tis. Kč dle předloženého návrhu:  
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             v tis. Kč: 

PŘÍJMY CELKEM:                       16 948 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                        5 949 

Dotace                       10 989 

Převody ze SF                            140 

Kapitálové příjmy                               10 

Konsolidace příjmů                     -      140 

Financování celkem                                0 

CELKOVÉ ZDROJE                       16 948 

  

VÝDAJE CELKEM:                       16 948 

V tom:  

Běžné výdaje                       16 868 

Konsolidace výdajů                    -       140 

Kapitálové výdaje                            220 

CELKOVÉ VÝDAJE:                       16 948 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu s rozpočtovým výhledem a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

 
      22/2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 1000 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  

společnosti STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00  Ostrava-Radvanice, na dobu určitou od 

1.12.2014 do 31.12.2015, jedná se o pozemek mezi hranici pily a brankou hřiště, po ukončení 

pronájmu pozemku bude celé hřiště – pozemek o výměře 2400m
2
 zrekultivované na náklady 

nájemce 

 

b)zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
      23/2 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s  projektovou dokumentací a umístěním stavby „ Vodovodní přípojka pro bytový dům č. p. 140 

na pozemku parc.č. 99/1 z pozemku parc.č.88/1 přes pozemek parc.č. 97 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy. 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu „Nová vodovodní přípojka pro bytový dům 

č.p. 140“ na pozemku parc. č. 88/1 a 97 v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. U Sokolovny 

 

c)zmocňuje  

starostu k podpisu této smlouvy 
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      24/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vydání stanoviska ke stavebnímu povolení ze dne 19. 11. 2014, žadatel JTA-Holding, 

spol. s r. o., Petřkovická 861/5, O.-Petřkovice 

 

b) vydává 

kladné stanovisko ke stavebnímu povolení pro stavby SO 05 Splašková kanalizace, SO 06 

Dešťová kanalizace a SO 08 Vodovod v rámci akce „Bydlení v přírodě – LANDEK“ 

 
      25/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost MUDr. Romana Staňka ze dne 12. 11. 2014  o odkoupení části pozemku parc. č. 604/1 o 

výměře cca 250 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje části pozemku par. č. 604/1 o výměře 201 m
2
 dle geometrického zaměření 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 
      26/2 Rada městského obvodu 

a)  projednala 

žádost MUDr. Romana Staňka ze dne 19. 11. 2014 o odkoupení další části pozemku parc. č. 

604/1 o výměře cca 30m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) nesouhlasí  

se záměrem prodeje dalších částí pozemku parc. č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

tento pozemek má sloužit k parkování vozidel všem občanům bydlících v této lokalitě 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 
      27/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jana Glombici ze dne 19. 11. 2014  o pronájem části pozemku parc. č. 1454/16 o 

výměře cca 747m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1454/16 o výměře cca 747m
2 

v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

 
      28/2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 410/14/VÚ-P210/Z  mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Ostravské komunikace, a. s., která se týká zimní údržby ul. Balbínova v zimní 

sezóně 2014/2015 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. Petřkovickou, za paušální 

měsíční úhradu 5.500,- Kč bez DPH 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
      29/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

dodatek č.3 u stavby „Oprava místních komunikací ul. Balbínova a Kosatcova“, mezi MOb 

Petřkovice a společností STAVIA – silniční stavby a.s., který se týká víceprací v hodnotě 

103.156,20 Kč bez DPH, méněprací v hodnotě 103.156,20 Kč bez DPH, změny termínu 

dokončení do 30.11. 2014 a změny splatnosti faktury na 14 dní 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

 
      30/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

dodatek č.1 u stavby „Opravy a rekonstrukce místních komunikací v O. - Petřkovicích“,  mezi 

MOb Petřkovice a společností STAVIA – silniční stavby a.s., který se týká změny termínu 

dokončení do 30.11. 2014 a změny splatnosti faktury na 14 dní 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

      31/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

dodatek č.1 u stavby „Rekonstrukce mostního pilíře za účelem venkovní lezecké stěny“,  mezi 

MOb Petřkovice a společností MV STAVBY VJAČKA s.r.o., který se týká víceprací v hodnotě 

19.024,- Kč bez DPH, méněprací v hodnotě 19.053,74 Kč bez DPH, a změny termínu dokončení 

do 30.11. 2014  

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
      32/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

složení Povodňové komise městského obvodu Petřkovice s účinností od 1.12. 2014 takto: 

předseda komise Mikulica Ivo – starosta 

zástupce předsedy Schmuch Rudolf – místostarosta 

člen PK Gattnar Karel – tajemník 

člen PK Kukučka Pavel – člen rady 

člen PK           Hanyáš Karel – zaměstnanec ÚMOb 

 
      33/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

petici 23 občanů bydlících na ulicích Údolní, Pod Landekem a U Jana, ze dne 18.11. 2014, 

kterou žádají o řešení situace – šíření nadměrného hluku z provozu na komunikaci  I/56 „Nová 
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Hlučínská“, žádají o prodloužení stávajících protihlukových stěn 

 

b) souhlasí 

s navrženým řešením - prodloužení stávajících protihlukových stěn v dané lokalitě směrem ke 

křižovatce Petřkovická x nová Hlučínská 

 

c) ukládá 

starostovi zaslat petici občanů vlastníku komunikace I/56 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, spolu 

se souhlasným stanoviskem městského obvodu, k dalšímu řešení 

 

d) ukládá 

starostovi požádat ŘSD ČR, a. s. o případnou schůzku týkající se navrženého řešení – 

prodloužení protihlukových stěn 

 
      34/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. René Mydlarčíka ze dne 17. 11. 2014 o zřízení „obytné zóny“ na místních 

komunikacích Šilheřovická a Jahodová 

 

b) nesouhlasí 

se zřízením obytné zóny na místních komunikacích Šilheřovická a Jahodová 
 

 
      35/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Petřkovice 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu tento jednací řád schválit 

 

c) ukládá  

starostovi předložit tento jednací řád zastupitelstvu ke schválení 

 
      36/2 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zprávu o výsledku  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského ob-

vodu v roce 2014 ze dne 9. 6. 2014, č.j. SMO/200455/14/IAK/Szt, provedenou odborem inter-

ního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 9. 6. až 13. 6. 2014 

 

b) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   

                                                                                                  

c) ukládá 

starostovi zaslat do 14 dnů od projednání písemné vyjádření, případně opatření k odstranění 

nedostatků, odbodu IAK MMO 

Z.: starosta                                                                                                           
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                    Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

      37/2 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

 zastupitelstvu jmenovat p. Davida Michalíka předsedou Kontrolního výboru 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu jmenovat Bc. Martina Pražáka, DiS, předsedou Finančního výboru 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rady zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
      38/2 Rada městského obvodu 

a) stanoví 

 termín konání zastupitelstva Mob Petřkovice na pondělí  22. 12. 2014 v 17:00 hod. 

 


