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U S N E S E N Í 
 

z 11. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. dubna 2015 

 (č. 147/11 – 155/11) 

 

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

Omluveni :  - 

 

 

  147/11 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 11/2015, kterým se: 

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

- zvýší kapitálové výdaje na § 3421, pol. 6122 ...............................................     o  100 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ........................................................     o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5492 .......................................................     o    20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje z § 3399, pol. 5194 ..........................................................     o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 .......................................................     o    10 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 977/RM1418/17 ze dne 7. dubna 2015, kterým  rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy ve výši 400 tis. 

Kč pro městský obvod Petřkovice na realizaci projektu „Sadové úpravy pozemku parc. č. 

1897/1 v k. ú. Petřkovice – naučná plocha – 3. etapa, a zároveň schválila příslušné 

rozpočtové opatření   

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MO schválit rozpočtové opatření číslo 12/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511  ......................................................  o   400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 ........................................  o   400 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  148/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 3 o velikosti 0+2 , se společným WC a koupelnou, o výměře 35,31 m
2
 za 

smluvní cenu 70,- Kč/m
2
 na ulici Hlučínské č. p. 139, 725 29 Ostrava – Petřkovice,  panu 

Ondřeji Šafarčíkovi, nar. 3. 4. 1991, trvale bytem Hlučínská 119/244 , Ostrava – Petřkovice, 

a to na dobu určitou s účinností od 01. 05. 2015 do 30. 04. 2016 

 

b) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 4 o velikosti 0+2 , se společným WC a koupelnou, o výměře 41,64 m
2
 za 

smluvní cenu 70,- Kč/m
2
 na ulici Hlučínské č. p. 139, 725 29 Ostrava – Petřkovice,  slečně 

Markétě Ulrichové, nar. 29. 11. 1987, trvale bytem Balbínova 512/454 , Ostrava – 

Petřkovice, a to na dobu určitou s účinností od  01. 05. 2015 do 30. 04. 2016 
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c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemních smluv 

 
  149/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Kateřiny Barabaschové, Ryšlinkova 168/11, O.- Petřkovice ze dne 2. 4. 2015 o 

pronájem části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části  pozemku parc. č. 105/1 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

  150/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o změnu vyjádření zn. PET/0271/15/Výst./Krp. ze dne 19. 3. 2015 k dokumentaci pro 

územní řízení stavby „ OUTLET ARENA MORAVIA Ostrava - Přívoz“, kterou podala 

ENAG spol. s r. o., Hrušovská  20, 702 00 Ostrava dne 9. 4. 2015, v projektové dokumentaci 

a žádosti ze dne 23. 2. 2015 byly uvedené nesprávné údaje - v parcelních číslech pozemků 

dotčených stavbou 

 

b) rozhodla  

o opravě usnesení č. 118/8 v bodě c) ze dne 3. 3. 2015  -  rozhodla o uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí pro umístění stavby  “OUTLET  ARENA MORAVIA Ostrava – Přívoz“ na 

pozemcích parc. č. 1453/3, 1906/22, 1451/3, 1906/54, 1906/55 a 1906/56 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

  151/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

Územní studii č. ÚS 6 – 14/2014 Ulice Hluboká Petřkovice ze dne  8. 4. 2015,  zpracovanou  

MMO, Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu, zodpovědný projektant – Ing. arch. 

Petr Vencelides  

 

b) souhlasí 

s Územní studii č. ÚS 6 – 14/2014 Ulice Hluboká Petřkovice ze dne 8. 4. 2015 bez 

připomínek 

 

  152/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Miroslava a Dagmary Sedláčkových ze dne 8. 4. 2015 o finanční kompenzaci 

nákladů na zřízení kanalizační přípojky k bytové jednotce domu č. p. 170 na ulici U 

Sokolovny, kdy náklady na veřejnou část přípojky činily 43.238,- Kč 
 

b) nesouhlasí 

s finanční kompenzací nákladů na zřízení kanalizační přípojky k bytové jednotce domu č. p. 

170, ul. U Sokolovny ve veřejné části  
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                  Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

  153/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Úprava chodníků v místě přechodu pro 

chodce v ul. Hlučínské u zastávek Hornické muzeum“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

zastoupená Milanem Vjačkou  - jednatelem 

se sídlem: Markvartovická 1334/a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148, DIČ: CZ28575148  

za cenu nejvýše přípustnou 298 588,63 Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  154/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice o pronájem místnosti ve 2. patře školní budovy č.p. 2  o 

velikosti 3,3 m x 5,9 m, tj. 20 m
2
 za účelem výuky hry na bicí nástroje a výuky (zkoušek) 

školního ZUŠbandu 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu místnosti v 2. patře školní budovy č. p. 2 na ul. Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích  o velikosti 20 m
2
 

 

  155/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice o pronájem části pozemku parc. č. 581/1  o výměře  218 m
2
, 

který sousedí již s pronajatými  prostory základní umělecké školy  

 

b) rozhodla 

o záměru části pozemku parc. č. 581/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy o výměře  218 m
2 

 


