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U S N E S E N Í 
 

ze 4. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. ledna 2015 

 (č. 56/4 – 71/4) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
      56/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 1 /2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ....................………..…………………   o     15 tis. Kč 

- zvýší běžné  výdaje na  § 3392, pol. 5194  ………..……………………………  o     15 tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3392, pol. 2321 .......................................................................   o     90 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ............................................................   o     90 tis. Kč 

 
      57/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ukončení nájemního poměru na byt č. 1 v domě č.p. 334  na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích paní Markétě Blchové,  r. nar. 1992,  trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice k datu 31.01.2015 

 
      58/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1454/16 o výměře 747 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  

Janu Glombicovi, Hraniční 16, 747 47 Ludgeřovice  na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 2. 2015 

za nájemné ve výši 7 500,- Kč/rok  
 

b) zmocňuje   

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
      59/4 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s  projektovou dokumentaci a umístěním stavby „ Účelová příjezdová komunikace k RD p. č. 

1656/1 a 1617  k. ú. Petřkovice u Ostravy“ a provedením nového zpevněného povrchu na části 

místní komunikaci ul. Za Obchodem na pozemku parc. č. 1945 vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu na realizaci zpevnění části místní 

komunikace ul. Za Obchodem na pozemku parc.č. 1945 v k. ú. Petřkovice u Ostravy za 

podmínky, že nedojde k navýšení nivelity této místní komunikace 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
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      60/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., ze dne 8. 12. 2014, o vydání souhlasu 

s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Petřkovice – kanalizační stoky, 

odkanalizování obce – část B - II. etapa“, zpracované v 9/2014 

 

b) vydává 

souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu „ Petřkovice – 

kanalizační stoky, odkanalizování obce – část B - II. etapa“ 

 
      61/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., ze dne 8. 12. 2014, o vydání souhlasu 

s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Petřkovice – kanalizační stoky, 

odkanalizování obce – část B - III. etapa“, zpracované v 9/2014 

 

b) vydává 

souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu „Petřkovice – 

kanalizační stoky, odkanalizování obce – část B - III. etapa“ 

 
      62/4 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost euroAWK s. r. o., pobočky Ostrava, Teslova 2, Ostrava, ze dne 4. 12. 2014,  o souhlas s 

napojením na el. energii reklamní vitríny v čekárně MHD na pozemku par. č. 151/8 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k napojení na el. energii reklamní vitríny v čekárně MHD na pozemku 

parc.č.151/8 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
      63/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

dopis MMO, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, ze dne 4. 12. 2014, týkající se 

územní studie, která bude řešit ucelenou část plochy US 6, vymezené v Územním plánu Ostravy 

pozemků parc. č.  883/12 a 883/41 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

že nemá k této části plochy US 6, vymezené v Územním plánu Ostravy žádné podmínky 

 
      64/4 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

odpověď Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Ostrava, ze dne 17. 12.  2014,  k řešení hluku 

z komunikace I/56 „nová Hlučínská“, úseku U Jana, kdy žádost nemohou kvalifikovaně 

posoudit z důvodu nepředložených náležitostí, zejména měření hluku  
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b) pověřuje 

p. Pavlínu Ščerbovou zjistit cenu za měření hluku akreditovanou laboratoří v předmětné lokalitě 

a toto předložit na jednání rady k dalšímu stanovení postupu v této záležitosti 

 

      65/4 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

předchozí souhlas Rady města Ostravy ze dne 16.12. 2014, usn. č. 00314/RM1418/7, s 

uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje doba nájmu o dalších 5 let do 

31.12. 2029 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

občanským sdružením FC ODRA Petřkovice, kterým se prodlužuje pronájem pozemků parc.č. 

1448/5, 1451/1, 1453/1 a 1941/1, za účelem využití pozemků jako fotbalové hřiště, na dobu 

určitou do 31.12. 2029 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

 
      66/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření  Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 706-58633-16 na pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou 

a.s. Praha, který se týká navýšení pojištění souboru movitých věcí městského obvodu, 

s navýšením hodnoty pojistného o 400,- Kč, s účinností od 1.1. 2015   

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě 

 
      67/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

prodej pianina Rösler opusové číslo 75057, r. výr. 1973, poškozené, pro městský obvod 

nepotřebné, za cenu 4 000 Kč, na náhradní díly, panu Karlu Adamcovi, Školní čtvrť 1285 

Frenštát p. Radhoštěm 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem kupní smlouvy 

 
      68/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od společnosti KAVIS, spol. s r. o., Ostrava – Přívoz, ve výši 15.000,- 

Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples městského obvodu) 

 

b) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Ostrava 

– Zábřeh, ve výši 15.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples 

městského obvodu) 
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                    Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

c) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STAVIA - silniční stavby a.s., Ostrava – Kunčičky, ve výši 

20.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples městského obvodu) 
 

d) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy HYDROSPOR spol. s r. o., Ostrava – Přívoz, ve výši 15.000,- 

Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples městského obvodu) 

 

e) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy JANKOSTAV s. r. o., Ostrava – Kunčice, ve výši 20.000,- Kč 

na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples městského obvodu) 

 

f) rozhodla  

o přijetí peněžitého daru od firmy STASPO, spol. s r. o., Ostrava – Radvanice, ve výši 20.000,- 

Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2015 (ples městského obvodu) 

 

g) zmocňuje  

starostu podpisem darovacích smluv 

 

      69/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

zásady výběrového řízení pro udělování grantů a finančních příspěvků v r. 2015 

 

b) vyhlašuje  

výběrové řízení pro udělení grantů z oblasti kultury, sportu a společenských aktivit pro rok 2015 

dle schvalených zásad, s termínem podání přihlášek do 28.2.2015 a 31.7.2015 

 
      70/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Stavební úpravy v KD 

za účelem zřízení 2 bytových jednotek“ v rozsahu předložené projektové dokumentace, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 16.1. 

2015 

 
      71/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v 1. čtvrtletí 2014 takto: 20.1., 3.2., 17.2., 

3.3., 17.3., a 31.3. 2015 


