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U S N E S E N Í 
 

z 9. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. března 2015 

 (č. 123/9 – 135/9) 

 

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

Omluveni :   

 

 

    123/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 635/RM1418/12 ze dne 24. 2. 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční dotace ve výši 300 tis. 

Kč na krytí výdajů spojených s úpravou chodníků v místě přechodu pro chodce v ul. 

Hlučínské u zastávek „Hornické muzeum“, z běžných výdajů odboru dopravy 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo 8/2015, kterým se : 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org 511 ............................................................  o  300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 ............................................  o  300 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 9/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ............................................................  o  30 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3421, pol. 6121 ....................................................  o  30 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3421, pol. 5137 ............................................................  o  50 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ............................................................  o    7 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3421, pol. 6121 ....................................................  o  57 tis. Kč 

- sníží výdaje na § 6409, pol. 5901 ......................................................................  o  40 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ....................................................  o  40 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
    124/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2014/B ze dne 02. 04. 2014, kterým se 

prodlužuje nájemní poměr na byt č. 5 v domě č. p. 17 na ulici Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích slečně Kláře Šafarčíkové,  nar. 13.4.1993,  na dobu určitou, a to 12 měsíců 

s účinností od 01. 05. 2015 do 30. 04. 2016 

 

b) rozhodla 

o schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2/2011/B, kterým se prodlužuje nájem na byt 

č. 3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 148 na ulici 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích paní Boháčové Marii, nar. 10. 06. 1951 na dobu určitou, 

a to 3 měsíců s účinností od 1. 4. 2015 do 30. 06. 2015 
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c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatků k nájemním smlouvám 

 
    125/9 Rada městského obvodu 

a) doplňuje 

své usnesení č. 102/7 ze 7. schůze Rady městského obvodu ze dne 17. 2. 2015 takto: 

Rada MOb Petřkovice 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 O.- Hošťálkovice za cenu dle znaleckého posudku 105 000,- Kč + 

náklady obce 4 400,- Kč (geometr. plán + znalecký posudek) a souhlasí se splátkami kupní 

smlouvy takto: 

1) při podpisu Kupní smlouvy 60 000,- Kč 

2) do  30. 9. 2015                       49 400,- Kč   

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej vč. splátek kupní ceny zastupitelstvu ke schválení 

 
    126/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Ostrava, ze dne 2. 3. 2015, o 

vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Dešťová kanalizace ul. 

Jahodová, Petřkovice“, arch.č. 2754/14/3 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „ Dešťová kanalizace ul. Jahodová, 

Petřkovice“ 

 

    127/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SAG Elektrovod, a. s., Brno, která na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 4. 3. 2015, o stanovisko ke stavbě dočasného 

provizorního venkovního vedení  po dobu výstavby nového vedení 110kV v rámci realizace 

samostatné stavby „Fifejdy – zasmyčkování vedení V5640“ 

 

b) vydává 

kladné stanovisko pro územní řízení stavby „Fifejdy-provizorní vedení 110kV“ 

 
    128/9 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Rudolfa Kaštovského ze dne 9. 3. 2015 o pokácení stromu o obvodu kmene 160 cm 

rostoucího na pozemku parc. č. 1559/1 v kat. území  Petřkovice u Ostravy; vlastníkem tohoto 

pozemku je SMO, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

 

b) rozhodla 

podat žádost o povolení pokácení javoru o obvodu kmene 160 cm rostoucího na pozemku 

parc. č. 1559/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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    129/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Pavla Bodnára ze dne 10. 3. 2015 o odkoupení pozemku parc. č. 578/1 o výměře       

1 m
2 

a části pozemku parc. č. 581/1 o výměře cca 67 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 578/1 o 

výměře 1m
2 

a části pozemku parc. č. 581/1 o výměře cca 67m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
 

c) ukládá  

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
    130/9 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Sadové úpravy 

pozemku p.č. 1897/1 k.ú. Petřkovice – naučná plocha – 3. etapa“ v rozsahu předložené 

technické zprávy a slepého rozpočtu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do dne 30.3. 2015 

 

    131/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

dopis ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, RNDr. Pavla 

Najmana, ze dne 16. 3. 2015, kterým se vzdává funkce ředitele k datu 31. 7. 2015, dle přílohy 

předloženého materiálu 

 

b) vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení místa funkci ředitele právního subjektu Základní škola Ostrava-

Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace 

 

c) schvaluje 

text vyhlášení konkursu na funkci ředitele právního subjektu Základní škola Ostrava – 

Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

d) schvaluje  

návrh na sestavení konkurzní komise v počtu 7-mi členů 

 

e) pověřuje  

funkcí tajemníka konkurzní komise Ing. Karla Gattnara    

 

    132/9 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136,  Ostrava - Petřkovice, ze 

dne 17. 3. 2015, o souhlas s navýšením kapacity školy ze současné kapacity 390 žáků na 

novou kapacitu 400 žáků   
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                     Ivo Mikulica                           Rudolf Schmuch 

                          starosta místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) souhlasí 

s navýšením kapacity Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava - 

Petřkovice, IČ 70641862, ze současné kapacity 390 žáků na novou kapacitu 400 žáků, 

s účinnosti od 1.9. 2015  

 

    133/9 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

Ing. Miloše Robenka a p. Ivo Mikulicu členy školské rady při Základní škole v Ostravě – 

Petřkovicích, a to na funkční období 3 let, od 17. 3. 2015 do 16. 3. 2018 

 
    134/9 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu změnit termín konání Zastupitelstva MOb Petřkovice  z 18. 6. 2015 na úterý 

16. 6. 2015 

 
    135/9 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zápis schůze z kontrolního výboru zastupitelstva MOb Petřkovice ze dne 12. 3. 2015 

 

b) bere na vědomí 

zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva MOb Petřkovice, konaného dne 24. 2. 2015 

 


