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U S N E S E N Í 
 

z 6. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. února 2015 

 (č. 87/6 – 98/6) 

 

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

Omluveni :   

  
     87/6 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o    220  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje  na  § 3612, pol. 6121 ………..…………………….. o    100  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje  na  § 3113, pol. 5171 ………..…………………….. o    120  tis. Kč 

 
      88/6 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku městského obvodu Petřkovice dle předloženého návrhu k datu 03.02.2015 

takto: 
 

      účet                    název                                                                                                      

028 0000     DHM (dlouhodobý hmotný majetek)   v hodnotě   23 382,- Kč 

902 300 a 999 902 podrozvahová evidence              v hodnotě            1 650,- Kč 

celkem                                                                                                        25 032,- Kč, 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 

      89/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s. r. o., Frýdek-Místek, ze dne 26. 1. 2015, která na základě plné 

moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, o vydání souhlasu vlastníka 

pozemků s umístěním a provedením stavby „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“, o 

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu“, a o vydání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1768/1 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy s kácením dřeviny na tomto pozemku 

 

b) vydává  

souhlas s umístěním a provedením stavby „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“ na 

pozemcích parc. č. 1771/1, 1769/3, 1768/1, 1767, 1942/13, 1942/9 a 1454/11  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy a souhlas s kácením dřeviny - keře bezu černého o ploše 1m
2
 rostoucího na 

pozemku parc. č. 1768/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 

c) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení 
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      90/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  p. Antonína Maláka, O.-Petřkovice,  ze dne 23.1. 2015, o souhlas s umístěním stavby a 

provedením nového zpevněného povrchu (cesty) na pozemcích parc. č. 1892/16 a 1895/1 pro 

příjezd na pozemek parc. č. 1894/4, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) odkládá 

své rozhodnutí v této záležitosti na další jednání rady po zjištění dalších podrobností 

 
      91/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., ze dne 26.1. 2015 o vyjádření k projektové 

dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „ Petřkovice – kanalizační stoky, odkanalizování  

obce – část B- II. etapa a III. etapa,  stoka T13b2 a stoka T13-2“ 
 

b) vydává 

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

kanalizační stoky, odkanalizování  obce – část B- II. etapa a III. etapa,  stoka T13b2 a stoka 

T13-2“ 

 

      92/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti UNIGEO a.s., Ostrava- Hrabová, ze dne 27.1. 2015 o dočasné povolení 

vstupu na pozemky ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, z důvodu 

provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky 

metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ 
 

b) vydává 

souhlas se vstupem na pozemky parc.č. 1067/4,1074/5, 1074/6, 1076/3,1076/4,1077/2,1078/8, 

1078/10, 1079/5,1080/5, 1082/5, 1084/4, 1084/4, 1086/3, 1095/1,1095/2,1105/3,1903/1, 1903/2, 

1904, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 a 1923  v kat. území Petřkovice u Ostravy pro provedení 

atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 „ Komplexní řešení problematiky metanu ve 

vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ s podmínkou, že dotčené pozemky budou 

uvedeny do původního stavu 

 

      93/6 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „ Inženýrské sítě a 

komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě- Petřkovicích“, kterou podal Ateliér ESO  

spol. s.  r. o., Ostrava- Třebovice 

 

b) rozhodla, 

že souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „ Inženýrské sítě a 

komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě- Petřkovicích“, s tím, že tuto komunikaci 

městský obvod nepřevezme do své správy 
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      94/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Veroniky Kawové, Hlučínská 101, O.-Petřkovice ze dne 8. 1. 2015 o dodatečné 

povolení odstavného stání 7 x 6 m na pozemku parc. č. 260 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se stavbou odstavného stání o ploše 42m
2 

(7x6m) na pozemku parc.č. 260 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
      95/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Veroniky Kawové, O.- Petřkovice, ze dne 8. 1. 2015, o vydání stanoviska ke sjezdu 

z parcely 260 na parcelu 1906/1(kumunikace III. třídy Hlučínská) přes parcelu 1906/9 (chodník) 

 

b) vydává 

kladné stanovisko k vybudování 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 

 
      96/6 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání  zakázky  malého rozsahu  na realizaci  akce  „Oprava tribuny  fotbalového hřiště v O.- 

-Petřkovicích“ uchazeči: 

Zdeněk Cagala 

zastoupená p. Zdeňkem Cagalou 

se sídlem: Jelínkova 1155/2B, 721 00 Ostrava - Svinov 

IČ: 66714419, DIČ: CZ530122034  

za cenu nejvýše přípustnou:  204 905,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
      97/6 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci tajemníka o § 71 zákona o obcích, který umožňuje neuvolněným zastupitelům, kteří 

nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, poskytovat náhradu ušlého výdělku 

v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to paušální částkou 
 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu schválit poskytování paušálů  neuvolněným zastupitelům dle § 71 zákona o 

obcích 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rady zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

                Ivo Mikulica                                                           Rudolf Schmuch 

                   starosta místostarosta 

           Městského obvodu Petřkovice  Městského obvodu Petřkovice 

 

      98/6 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci starosty o možnosti upravit (navýšit) daň z nemovitostí tzv. místním koeficientem dle 

§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění 
 

 

 


