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U S N E S E N Í 
 

z 12. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. dubna 2015 

 (č. 156/12 – 165/12) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  156/12 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice za rok 2014, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva 
 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, 

Ostrava – Petřkovice za rok 2014, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva 

 
  157/12 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek Základní školy Ostrava – Petřkovice za rok 2014 ve výši   

15 755,79 Kč 
 

b) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice za rok 2014 ve výši  

300,35 Kč 
 

c) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši  15 755,79 Kč  Základní 

škole  Ostrava – Petřkovice  do rezervního fondu 
 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 300,35 Kč Mateřské škole 

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 

 

  158/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vyjádření k technické dokumentaci k územnímu souhlasu „Doplnění VO Jahodová“    

ze dne 21. 4. 2015, kterou podala PTD Muchová, s. r. o., Olešní 313/14, O.- Muglinov 
 

b) souhlasí 

s technickou dokumentací k územnímu souhlasu stavby „Doplnění VO Jahodová“ 

 

  159/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby „Doplnění VO Jahodová“ na pozemcích parc. č. 
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1076/3, 1918, 1077/2, 1078/8, 1078/10, 1079/5, 1920, 1074/5, 1074/6 a 1076/4 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy a žádost o vydání souhlasu se vstupem na tyto parcely za účelem 

provedení stavby, kterou dne 21. 4. 2015 podala PTD Muchová, s. r. o., O.- Muglinov 

 

b) vydává  

souhlas s umístěním stavby a se vstupem na pozemky parc. č. 1076/3, 1918, 1077/2, 1078/8, 

1078/10, 1079/5, 1920, 1074/5, 1074/6 a 1076/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem 

provedení stavby „Doplnění VO Jahodová“ 

 
  160/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Evy a Lubomíra Jadroňových, O.- Petřkovice, ze dne 16. 4. 2015, o rozšíření výměry 

pronajatého pozemku parc. č. 1877/1 a sloučení všech smluv na pronajaté pozemky v jednu 

smlouvu o pronajmutí 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronájmu další části pozemku parc. č. 1877/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

  161/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ENAG, spol. s r. o., Ostrava, ze dne 13. 4. 2015, o uzavření Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcným břemenům na pozemcích 

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

Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcným břemenům na 

pozemcích ve správě svěřené městskému obvodu Petřkovice  parc. č. 1453/3, 1906/22, 

1451/3, 1906/54, 1906/55 a 1906/56 v kat. území Petřkovice u Ostravy, mezi městským 

obvodem Petřkovice a společností Euro Mall City, s. r. o., Praha 8,  ke stavbě „OUTLET 

ARENA MORAVIA Ostrava-Přívoz“ 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 

věcným břemenům 

 

  162/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje p. o., středisko Ostrava, ze dne 21. 4. 2015, o 

uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice 

III/46611 ul. Hlučínská 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice 

III/46611 ul. Hlučínská, mezi Moravskoslezským krajem a SMO, městským obvodem 

Petřkovice, která se týká ztížení případných zásahů do této komunikace v následujících 5 

letech, po provedení nového povrchu, který se předpokládá v 09-10/2015 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

c) zmocňuje 

starostu podpisem této dohody 

 
  163/12 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 14/2015 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO, 

městským obvodem Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis 

dlouhodobého hmotného majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného 

dlouhodobého hmotného majetku na základě každoroční inventarizace 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 14/2015 ke smlouvě o výpůjčce 

 

  164/12 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu rozšířit svěření pozemků základní škole Ostrava – Petřkovice, ve zřizovací 

listině, o pozemky parc. č. 6, 12/1, část pozemku parc. č. 1910 o výměře 95 m
2
, 158, 593/2, 

594/2, 599/1 a 599/2, vše v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které jsou součástí oploceného 

areálu školy 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

  165/12 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost odboru financí a rozpočtu MMO ze dne 20. 4. 2015 o stanovisko  k regulaci hazardu, 

příp. k plošnému zákazu 
 

b) trvá 

na svém předchozím stanovisku ze dne 10. 6. 2014 a pro městský obvod Petřkovice 

doporučuje povolit provozování výherních hracích přístrojů a videoterminálů v těchto 

provozovnách: 

- na ul. Petřkovická 721 - Restaurace U Jana 

- na ul. Hlučínská 750 -  Bar Satelit 

- na ul. Hlučínská 118 - Restaurace Magnolie 

- na ul. Hlučínská 553 - Pivní bar; 

jedná se o provozovny, kde jsou VHP popř. videoterminály provozovány v současné době 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu tento návrh rady schválit 
 

d) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rady zastupitelstvu k rozhodnutí 


