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U S N E S E N Í 
 

z 5. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 20. ledna 2015 

 (č. 72/5 – 86/5) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  Ing. Robenková – k bodu 72/5 

 
 

      72/5 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

 informaci sociální pracovnice Ing. Šárky Robenkové o sociální situaci a o poskytování 

sociálních služeb v Petřkovicích 

 
      73/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 208/3 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Tomáši Kudeljnjakovi, U Kaple 113, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 2. 

2015, za nájemné ve výši  300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje 

 starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
      74/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č.208/1 o výměře 95m
2 

 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Bohuslavě Figarové, U Kaple 113, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 2. 2015, 

za nájemné ve výši 300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje   

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
      75/5 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 8. 1. 2015 o vydání stanoviska ke sjezdu z pozemku parc. č. 260 na pozemek parc. 

č. 1906/1 přes pozemek parc. č. 1906/9  vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) požaduje 

doplnit tuto žádost o projektovou dokumentaci vč. potřebných vyjádření 

 
      76/5 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petra a Marie Šulových, Ostrava – Petřkovice, ze dne 14. 1. 2015, o odkoupení pozemku 
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parc.č. 1431/4 o výměře 38 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy (pod stavbou garáže) 

 

b) souhlasí 

se záměrem  prodeje pozemku parc. č. 1431/4 o výměře 38 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, který je zastavěn garáží žadatelů 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení a k rozhodnutí 

 
      77/5 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o změnu Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1892/5 o výměře 21m
2
 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se změnou nájemce, kdy nájem přechází ze zemřelého p. Juřici na manželku Edeltrudu 

Juřicovou, Balbínova 81/23, O.-Petřkovice 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 24. 3. 2004 

 
      78/5 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost nájemkyně bytové jednotky č. 4  v domě č.p. 7 p. Jany Mičkové  ze dne 5. 1. 2015, o 

souhlas s umístěním krbových kamen do bytové jednotky č. 4 bytového domu č. p. 7 ul. 

Hlučínská, Ostrava-Petřkovice 

 

b) nesouhlasí 

s umístěním krbových kamen do bytové jednotky č. 4 bytového domu č. p. 7 ul. Hlučínská, O.- 

Petřkovice, v tomto bytě je již instalováno ústřední vytápění s plynovým kotlem 

 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadatelce dle rozhodnutí rady 

 
      79/5 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě ze dne 9. 1. 2015  o pronájem sálu, a o slevu 

nájmu 

 

b) souhlasí 

s pronájmem sálu Kulturního domu na 5. 5. 2015 

 

c) nesouhlasí  

s poskytnutím slevy z nájmu 
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      80/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s.  a SMO-MOb 

Petřkovice, která se týká uložení kabelu NN do pozemku parc. č. 1921, rozsah dle GP č. 1865-

79/2014, za jednorázovou úplatu ve výši 2 400,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
      81/5 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

došlé dvě cenové nabídky na měření hluku v lokalitě U Jana podél silnice I/56 „nová“ Hlučínská 

 

b) žádá 

iniciátory petice, aby si objednali měření hluku na vlastní náklady, v případě oprávněného 

požadavku uhradí městský obvod náklady spojené s měřením hluku  

 
      82/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES on line) mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností TOM – computer, s.r.o., Praha 7, která se týká poskytování služby 

iDOL – programové vybavení na správu bytů 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
      83/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úpravy v KD za účelem zřízení 

dvou bytových jednotek“  uchazeči: 

MV Stavby Vjačka, s. r. o. 

zastoupená Milanem Vjačkou  - jednatelem 

se sídlem: Markvartovická 1334/a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148, DIČ: CZ28575148  

za cenu nejvýše přípustnou 521 174,57 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

      84/5 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

fotbalového hřiště v O.-Petřkovicích“ v rozsahu předloženého slepého rozpočtu, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 2.2. 

2015 
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                    Ivo Mikulica                                                                            Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 
      85/5 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 15.1. 2015 o zaslání stanoviska k svěření majetku - 3 

ks ocelových cyklostojanů, umístěných před kulturním domem na pozemku parc.č. 154 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

v souladu se Statutem města Ostravy o převodu těchto cyklostojanů na městský obvod 

Petřkovice 

 

c) souhlasí 

se svěřením tohoto majetku 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu předávacího protokolu 

 
      86/5 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci starosty o jednání s farářem Římskokatolické farnosti Ludgeřovice Mgr. Václavem 

Koloničným, o obnově střechy Ludgeřovického kostela 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu poskytnout Římskokatolické farnosti Ludgeřovice neinvestiční příspěvek na 

opravu střechy kostela ve výši 50 000,- Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 


