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U S N E S E N Í 
 

ze 7. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. února 2015 

 (č. 99/7 – 108/7) 

 

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

Omluveni :  P. Kukučka 

 
     99/7 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4 /2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ....................……………………….  o    100 tis. Kč 

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

 
    100/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

 o odvodu provozních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava-Petřkovice, ve výši  29 945,- Kč do rozpočtu zřizovatele do 31.03.2015, 

dle důvodové zprávy,  jedná se o náklady na energie dětského zdravotního střediska 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým se: 

- zvýší příjmy na  § 3113, pol. 2122    ……………………………….………….  o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151 (voda)................................………….   o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 (plyn)  ………………………………  o    19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 (elektřina)   …………………………  o      6 tis. Kč  

 
    101/7 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 3 na ulici Hlučínské č.p. 148 v Ostravě – 

Petřkovicích paní Marii Boháčové ve výši 5 700,- Kč, jedná se o dluh za měsíce 08/2014, 

09/2014, 10/2014 a 12/2014; jmenovaná uhradí svůj dluh ve dvanácti  splátkách a to 11 splátek 

á 500,- Kč a jedna splátka ve výši 200,- Kč; splatnost jednotlivých splátek je  k 30. dni v měsíci 

počínaje měsícem březen 2015 

 
    102/7 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 570/4 zahrada o výměře 150 m
2
 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy Ing. Richardu Klučkovi, bytem Včelínek 373, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice, za cenu dle znaleckého posudku 105 000,- Kč + náklady obce ve výši 4 400,- 

(geometr. plán + znalecký posudek) 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 
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    103/7 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 82/1 zahrada o výměře 122 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy panu Jaroslavu Mikačovi, U Sokolovny 157, Ostrava – Petřkovice, za cenu 

dle znaleckého posudku 73 200,- Kč + náklady obce ve výši 250,- Kč (znalecký posudek) 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 

 
    104/7 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků parc.č. 471/8 o výměře 3m
2
, parc. č. 471/16 o 

výměře 1m
2
, parc.č. 471/17 o výměře 1m

2
, parc.č. 471/15 o výměře 1m

2
, parc.č. 467/5 o výměře 

5m
2
  a parc.č. 467/9 o výměře 2m

2
  vše  v kat. území  Petřkovice u Ostravy  Jindřichu Zimolovi, 

Komenského 162, 749 01 Vítkov, za cenu dle znaleckého posudku 8 500,- Kč + náklady obce ve 

výši 500,- Kč (znalecký posudek) 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 

 

    105/7 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., Paskov, ze dne 4. 2. 2015 o souhlas ke zřízení               

služebnosti - umístění a přístupu k BP (bezpečnostnímu prvku) Naneta na pozemcích parc. č.  

1554/1 a  1557/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas ke zřízení služebnosti - umístění a zřízení pěšího přístupu k bezpečnostnímu prvku 

Naneta na pozemcích parc. č. 1554/1 a 1557/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
    106/7 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Markéty Blchové, O.- Petřkovice, ze dne 9. 2. 2015 o ukončení pronájmu části 

pozemku parc. č. 1571 v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu stěhování 
 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 198 m
2
 v kat. území  Petřkovice u 

Ostravy ke dni 28. 2. 2015 

 
    107/7 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 90/6 ze dne 3.2. 2015) 

a) bere na vědomí 

informaci místostarosty o proběhlém jednání s p. Malákem ohledně přístupu na jeho pozemek 

parc.č. 1894/4 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy přes obecní pozemky 
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                    Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

b) souhlasí 

s umístěním stavby komunikace a provedením nového zpevněného povrchu na části pozemku 

parc. č. 1892/16 pro příjezd na pozemek parc. č. 1894/4 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

dle přiložené situace, s tím, že zůstane zachován příjezd na sousední pozemek parc. č. 1895/10 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
    108/7 Rada městského obvodu 

a) souhlasí  

s umístěním sídla společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice, IČ 64989887, v objektu občanské vybavenosti č.p. 850/1A, na ul. Balbínova  

v Ostravě  - Petřkovicích, na pozemku parc.č. 155/1, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto písemného souhlasu 

 


