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U S N E S E N Í 
 

z 10. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března 2015 

 (č. 136/10 – 146/10) 

 

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

Omluveni :  - 

 
  136/10 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

 vlastní rozpočtové opatření č. 10/2015, kterým se: 

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

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

 

  137/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  majetkového odboru Statutárního města Ostravy ze dne 17. 3. 2015 o stanovisko k 

záměru města prodat část pozemku parc. č. 1942/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

pozemek je ve vlastnictví SMO nesvěřený našemu městskému obvodu 
 

b) souhlasí 

se záměrem SMO prodat část pozemku parc. č. 1942/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy o 

výměře 413 m
2
 tak, jak je zakresleno v přiložené situaci 

 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby odpovědět žadateli o vydaném souhlasu 

 
  138/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Evy Neuwirtové, K Černavám 759, O.- Petřkovice, ze dne 23. 3. 2015, o ukončení 

pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1903/1 v kat.území 

Petřkovice u Ostravy ke dni 30. 4. 2015 

 

  139/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petry Černínové, Ryšlinkova 163/10, O.- Petřkovice ze dne 25. 3. 2015 o souhlas 

k oplocení části pozemku parc. č. 105/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

se stavbou oplocení části pozemku 105/1 o výměře 35m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

s podmínkou, že výška plotu bude 110 cm – stejná, jako navazující plot souseda 
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  140/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí n. Labem, zastoupena na základě plné moci společností 

GIS-STAVINVEX a.s., Petřvald, která se týká zřízení věcného břemene pozemkové 

služebnosti  pro plynárenská zařízení, v pozemcích parc. č. 567/3, 763/1, 763/2, 778/190, 

778/191, 778/196, 778/201, 778/202, 778/203, 778/208, 799/6, 1914, 1915/1, 1926/1, 12/2, 

12/31, 19/1, 19/2, 20/1, 31, 32, 66, 88/1, 100, 105/1, 1907, 1910, 539, 1813/2, 1909, 1951, 

1953/2, 478/2, 1927, 434/3, 1260/1, 1260/23, 1260/37, 1261, 1928/1, 1930, 434/3, 435/2, 

440/9, 471/4, 335/1, 335/5, 1570, 1765, 1766, 1769/3, 1771/3, 1771/5, 1771/8, 1772, 

1776/11, 1942/7, 1942/8, 1942/13, 1948, 2080, 2081, 1727/4, 1730/7, 1735/5, 1735/11, 

1946/1, 1683/4, 1945, 1632/5, 1642/1, 1642/2, 1642/6, 1944, 1624/4, 1624/5, 1624/9, 

1624/10, 1625/1, 1625/8, 1627/5, 1557/1, 1558/2, 1558/3, 2012/2, 2082, 2083/1,  vše v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, v délce 6184 bm, za jednorázovou úplatu 61840,- Kč, kdy 

uvedená cena je včetně DPH (10,- Kč/1bm), dle předložených geometrických plánů a výkazů 

délek, cena je stanovena v souladu s kupní smlouvou č. 1312000872/159029 mezi SMO a 

RWE GasNet, s.r.o. 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
  141/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadové úpravy pozemku p.č. 1897/1 k.ú. 

Petřkovice – naučná plocha – 3. etapa“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

zastoupený Ing. Kristiánem Kornerem 

se sídlem:  Hluboká 693/15A 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 

za cenu nejvýše přípustnou: 399 436,31 Kč včetně DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo po získání finančních prostředků ze Statutárního města 

Ostravy 

 

  142/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Úprava chodníků v 

místě přechodu pro chodce v ul. Hlučínské u zastávek Hornické muzeum“ v rozsahu 

předložené projektové dokumentace, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do dne 13.4. 2015 

 

  143/10 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

v souladu s ustanovením § 1 a 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a o konkursních komisích, konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na 

vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, v tomto složení: 

- předseda: Ivo Mikulica zástupce zřizovatele 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

- členové: Pavel Kukučka zástupce zřizovatele 

 PhDr. Libuše Josieková  zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

 Ing. Marta Szüczová zástupce Statutárního města Ostrava – magistrátu 

 RNDr. Pavel Najman zástupce Základní školy Ostrava-Petřkovice 

 PhDr. Pavel Grenar zástupce České školní inspekce 

        Mgr. Petra Raunigová zástupce školské rady při ZŠ O.-Petřkovice 

 

  144/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice o dotaci  z dotačního programu 

„Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“, vyhlášeným Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, název projektu „Bezpečná škola“  
 

b) souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci  z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a 

školských zařízení“, vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, žadatel 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, příspěvková organizace, název projektu „Bezpečná 

škola“,  projekt zahnuje rekonstrukci zabezpečovacího zařízení a opravu čáti oplocení MŠ 

 
  145/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a obchodníkem společností ČEZ Prodej, s.r.o. Praha 4, která se týká 

připojení odběrného místa v bytě č. 3 v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a obchodníkem společností ČEZ Prodej, s.r.o. Praha 4, která se týká 

připojení odběrného místa v bytě č. 4 v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích  
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu těchto Smluv o sdružených službách 

 

  146/10 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci starosty o stavu rekonstrukce prostor v Kulturním domě na 2 nové bytové jednotky 

 

b) rozhodla, 

že nájemné v těchto nových bytech bude stanoveno smluvně ve výši 70,- Kč/1m
2
/měsíc 


