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U S N E S E N Í 
 

z 9. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. března 2019 

(č. 117/9 – 136/9) 

 

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

Omluveni :       Mgr. M. Konečná 

 

 

 

 

117/9 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 8 /2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o  106 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3590…………………...…………...  o  106 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu nových mříží a venkovního osvětlení 

v Restauraci Staré nádraží) 

118/9 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost paní Ireny Poledníkové, Údolní 691/32a, O.- Petřkovice ze dne 12. 3. 2019 o pronájem 

části pozemku parc. č. 1260/45 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 172 m
2
 pro účel 

užívání jako zahrada  
 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1260/45 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

o výměře 172 m
2
  

119/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Milana Šrotka, bytem č. p. 315, Šilheřovice, o koupi pozemků parc. č. 851/1 a parc. č. 

851/2 ve vlastnictví SMO, nesvěřených městskému obvodu za účelem sjednocení vlastnictví 

b) odkládá 

své rozhodnutí v této věci na další jednání rady, z důvodu zjištění stavu na místě samém a jednání 

s žadatelem 

120/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504 o sepsání smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu s názvem Ostrava-Petřkovice 1875/4, přip. NNk, 

zemní kabelová přípojka NN pro parc. č. 1875/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy   
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, pro 

stavbu s názvem „Ostrava-Petřkovice 1875/4, přip. NNk, zemní kabelová přípojka NN pro parc. č. 

1875/4“, k. ú. Petřkovice u Ostravy, o předpokládané délce 10 m; jednorázová náhrada bude činit 
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123/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace 

„Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č. p. 786“ v rozsahu popisu, třem 

společnostem s tím, že termín pro podání nabídek je do 1.4.2019 do 14 hod.  

 

124/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení schodišťové plošiny 

v budově č. p. 135“ v rozsahu popisu, třem společnostem s tím, že termín pro podání nabídek je do 

1.4.2019 do 14 hod. 

 

125/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu s názvem „Regenerace hlavní travnaté 

plochy v areálu FC Odra Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 1.4.2019 do 14 hod. 

 
126/9 Rada městského obvodu 

400,- Kč za každý 1 m délky VB bez DPH 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

121/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vyjádření k projektu „Bohumín – Teplárna Ost, vedení V631/632, nátěr vedení“ 22-0303-

1/Gulyáš, OE-12-8002190“ pro územní souhlas společnosti ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 

137/45, Valašské Meziříčí, IČ 28628250, akce se týká pozemku za areálem Landek Parku směrem 

na Koblov 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k projektu „Bohumín – Teplárna Ost, vedení V631/632, nátěr vedení“ 22-

0303-1/Gulyáš, OE-12-8002190“ pro územní souhlas společnosti ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 

137/45, Valašské Meziříčí, IČ 28628250 

122/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Jarmily Pročkové, Ostrava-Petřkovice, o povolení prodeje kávy ve stávajícím 

komerčním prostoru v kulturním domě (ateliér Šitíčko) z automatického kávovaru 
  
b) povoluje  

p. Jarmile Pročkové, Ostrava-Petřkovice, prodej kávy z automatického kávovaru  ve stávajícím 

komerčním prostoru v kulturním domě (Ateliér Šitíčko), Hlučínská 139/239, 725 29 Ostrava-

Petřkovice, který má p. Pročková v nájmu 
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a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na „Zhotovení PD – Nový park v Petřkovicích“ uchazeči: 

Ing. arch. Ondřej Turoň 

sídlo: Seifertova 870, 739 61 Třinec 

IČ: 05245257 

DIČ CZ8805225440 

za cenu nejvýše přípustnou: 229 900 Kč vč. DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: Ing. arch. Ondřej Turoň 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

127/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na „Zhotovení PD – Zastřešení zpevněné plochy v areálu 

restaurace Staré nádraží v Petřkovicích“ uchazeči: 

Ing. arch. Ondřej Turoň 

sídlo: Seifertova 870, 739 61 Třinec 

IČ: 05245257 

DIČ CZ8805225440 

za cenu nejvýše přípustnou: 193 600 Kč vč. DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: Ing. arch. Ondřej Turoň 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

128/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zpevněné plochy a nové oplocení v areálu 

restaurace Staré nádraží“ uchazeči: 

MV Stavby Vjačka, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 854 593,69 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: MV Stavby Vjačka, s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  
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129/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lubomíra Krpce, Ostrava – Petřkovice  o vybudování bezbariérového přístupu pro 

vozíčkáře do ordinace praktické lékařky v budově č.p. 148 na ul. Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích 
 

b) konstatuje, 

že dle de technické zprávy zpracované Ing. Jaroslavem Mikulou by řešení bylo technicky a 

finančně náročné 
  
c) nesouhlasí (zatím) 

s  vybudováním bezbariérového přístupu pro vozíčkáře do ordinace praktické lékařky v budově 

č.p. 148 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, z důvodu technické náročnosti 

 

 

131/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

změnu projektu interiéru kulturního domu v rámci stavby „Rekonstrukce interiéru Kulturního 

domu v Ostravě – Petřkovicích“, původní návrh byl od architekta Ing. arch. Petra Lichnovského, 

nový návrh je od architektky Ing. arch. Grażyny Kaczmarek 
 

b) schvaluje 

změnu projektu interiéru kulturního domu v rámci stavby „Rekonstrukce interiéru Kulturního 

domu v Ostravě – Petřkovicích“, která se bude realizovat dle návrhu Ing. arch. Grażyny 

Kaczmarek 

 

132/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem pro Základní školu Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ŽPZ/05/2018“ ve 

výši max. 280 000 Kč 
 

b) rozhodla   

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi SMO, 

130/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice, ze dne 1.3. 2019, o prodloužení nájmu na byt č. 1, 

ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.3.2019 
 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1, kterým 

se prodlužuje nájemní poměr na byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží v bytovém domě č.p. 334 na ul. 

Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, paní Monice Janků, trvale bytem Petřkovická č.p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 2 měsíců s účinností od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019, s 

podmínkou, že pokud neuhradí svůj dluh na nájemném vůči úřadu, nebude ji už nájemní smlouva 

dále prodloužena a p. Janků bude nájemní vztah ukončen ke dni 31. 5. 2019 
 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1 
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městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, smlouva se týká poskytnutí dotace z 

dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ŽPZ/05/2018“ pro 

Základní školu Ostrava – Petřkovice 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

133/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o změně Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 10. 4. 2018, a to v čl. I. Smluvní strany, 

kdy se mění nájemce ze spolku Moravskoslezský sportovní klub, IČ  01496093, kde je Ing. Adam 

Levit prezidentem, na nástupnický subjekt MS sportovní institut, z.s., IČ 07346131, kde je Ing. 

Adam Levit předsedou spolku, a to s účinností od 1.4. 2019 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k této nájemní smlouvě, tímto dodatkem se upravuje nájemce 

 

134/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že od 1.3.2019 probíhá rekonstrukce nebytového prostoru v suterénu Kulturního domu v Ostravě – 

Petřkovicích, o výměře 65 m
2
, a nájemce pan  Trung Tien Le  tyto prostory nemůže užívat 

 

b) rozhodla 

o prominutí platby za nájem a služby u nebytového prostoru v suterénu Kulturního domu v Ostravě 

– Petřkovicích, o výměře 65 m2, panu Trung Tien Le, IČ 61453366, a to za březen 2019, z důvodu 

probíhající rekonstrukce daného prostoru 

 

135/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, ze dne 14.3. 2019, o udělení 

výjimky ve stanovení počtu dětí ve třídách na 28 dětí, celkem se žádá  o udělení výjimky ve 2 

třídách, naše MŠ má celkem 3 třídy 
 

b) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670,  

pro školní rok 2019/20, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 

136/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, o provozu mateřské školy 

v době prázdnin, provoz naší MŠ bude v probíhat od 1.7. do 19.7. 2019 

 

 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


