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U S N E S E N Í 
 

z 12. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. dubna 2019 

(č. 164/12 – 169/12) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

 

 

164/12 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  12/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………  o  233 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2221, pol. 5171……...............…………………….……   o  233 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na opravu zastávek MHD)   
 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  13/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………  o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331……...............…………………….……   o  12 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku MŠ na uspořádíní Dne dětí 7.6. 

2019)   

165/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Urickových, Ostrava – Petřkovice, o odkoupení pozemku parc. č. 1802/9  o 

výměře 30 m
2
  v k. ú. Petřkovice u Ostravy (konec ul. U Jana); jedná se o pozemek, který je 

zastavěn garáží v jejich vlastnictví; ostatní garáže v řadě jsou na pozemcích společnosti Asental 

Land, s.r.o. nebo si již ostatní vlastníci garáží tyto pozemky odkoupili 
 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1802/9 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento záměr prodeje na jednání zastupitelstva ke schválení 

166/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jany a Vladimíra Urickových, ul. U Jana, O. – Petřkovice, ze dne 24. 4. 2019, o pronájem 

pozemku parc. č. 1802/19 o výměře 30 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako pozemek pod 

garáží 
 

b) rozhodla 

o záměru  pronájmu pozemku parc. č. 1802/19 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy         
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167/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice p. Miroslavy Hrubé ze dne 12.4. 2019, o 

poskytnutí mimořádné příspěvku ve výši 12 tisíc Kč, na akci „Dětský den se slavnostním 

pasováním předškoláků“, který se koná 7.6. 2019 

 

b) rozhodla    

o poskytnutí mimořádného příspěvku pro Mateřskou školu Ostrava - Petřkovice, ve výši 12 000 

Kč, na akci „Dětský den se slavnostním pasováním předškoláků“ 

 
168/12 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

podanou žádost Anny Foltýnkové o ukončení pronájmu místnosti (obřadní síně) v KD za účelem 

pořádání cvičení jógy, a to dohodou k 31.5.2019  

 

b) souhlasí   

s ukončením nájmu těchto prostor v kulturním domě č.p. 139/239 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích,  nájemce p. Anna Foltýnková, a to dohodou k 31.5. 2019 

 

c) zmocňuje  

starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu 

 
169/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

nabídku Ing. Margot Matuškové, Ostrava – Petřkovice, na odkoupení pozemku parc.č. 1915/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m
2
, k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek se 

nachází v ul. Hluboká a je částečne místní komunikací a částečně krajnicí  

 

b) souhlasí 

s odkoupením tohoto pozemku, v případě souhlasu navrhuje kupní cenu 5000 Kč celkem 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento záměr odkupu na jednání zastupitelstva k rozhodnutí 

 
 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


