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U S N E S E N Í 
 

z 13. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. května 2015 

 (č. 166/13 – 174/13) 

 

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

Omluveni : I. Mikulica 

 
  166/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Elišky Konkolové, bytem Školní 38, 747 38 Markvartovice  ze dne 30.4.2015 o 

zrušení pronájmu části pozemku parc. č. 471/4 o výměře 23m2 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) souhlasí  

s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 471/4 o výměře 23m2 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy ke dni 31.5.2015 

 
  167/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Milana Rozmahela, Ludgeřovice, ze dne 4.5. 2015,  o připojení pozemku 1539/2 na 

místní komunikaci ul. Vzdálená pozemek parc. č. 1535 přes pozemek parc. č. 1539/1 vše v 

kat. území Petřkovice u Ostravy 

  

b) vydává 

souhlas s připojením pozemku parc. č. 1539/2 na místní komunikaci ul. Vzdálená pozemek 

parc.č. 1535 přes pozemek 1539/1 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  168/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Milana Rozmahela, Ludgeřovice, ze dne 4.5. 2015, o uzavření smlouvy o právu 

umístit a provést stavbu a souhlasu s umístěním stavby a souhlasu s projektovou 

dokumentací, stavby Vodovodní přípojky a sjezdu na pozemcích parc. č. 1539/2, 1539/1 a 

1535 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

  

b) souhlasí  

s předloženou projektovou dokumentací z 4/2015 a souhlasí s umístěním stavby a 

provedením sjezdu a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1539/1, 1539/2 a 1535 vše v 

kat. území Petřkovice u Ostravy dle přiloženého koordinačního situačního výkresu C2 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu na 

pozemku parc.č. 1539/1, který je ve vlastnictví SMO, svěřená správa městskému obvodu 

Petřkovice  
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  169/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Miroslava Lančiho, Ostrava – Moravská Ostrava, ze dne 27.4. 2015, o připojení 

pozemku parc. č. 944/5 na místní komunikaci ul. Šilheřovická pozemek parc. č. 1917 vše v 

kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas s připojením sousední nemovitosti pozemku parc. č. 944/5 na místní komunikaci ul. 

Šilheřovická na pozemku parc. č. 1917 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  170/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jiřího Tekeliho, Ludgeřovice, ze dne 28.4.2015, o vypovězení smlouvy na část 

pozemku parc. č. 1900/1 o výměře 16m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy ke dni 30.4.2015 

 

b) souhlasí  

s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 1900/1 o výměře 16m2 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy  ke dni  31.5.2015 

 

c) rozhodla 

o prominutí poplatku za období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015, z důvodu výstavby kanalizace v 

dané lokalitě 

 
  171/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Pavla Kukučky, Hlučínská 295, O.- Petřkovice, ze dne 29.4. 2015, o odkoupení části 

pozemku parc.č.572/1 o výměře cca  30  m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, který sousedí 

s jeho nemovitostí 

 

b) rozhodla  

o záměru prodeje části pozemků parc.č. 572/1 a 576/1 o výměře cca  140 m
2
, oba v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá  

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 

  172/13 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19.2. 2007, mezi 

SMO, MOb Petřkovice a Základní uměleckou školou Petřkovice, kterým dochází k rozšíření 

pronájmu o pronájem části pozemku parc.č. 580  o výměře  218 m
2
, který sousedí již s 

pronajatými  prostory základní umělecké školy v domě č.p. 7, pozemek slouží jako vchod do 

budovy, odstavné stání a trávník, bez úpravy výše nájemného, s účinností od 1.9. 2015, na 

dobu neurčitou 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku nájemní smlouvy 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 v zastoupení 

 Mgr. Monika Konečná 

 členka rady 

 
  173/13 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor v 2. patře školní budovy č.p. 2  na ulici Hlučínská v Ostravě - 

Petřkovicích, o velikosti 3,3 m x 5,9 m, tj. 20 m
2
, Základní umělecké škole Petřkovice, za 

účelem výuky hry na bicí nástroje a výuky (zkoušek) školního ZUŠbandu, za nájemné ve 

výši 1,- Kč/rok + platba za energie, na dobu neurčitou s účinností od 1.9. 2015 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

  174/13 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

termín konání  zastupitelstva Statutárního město Ostravy ve středu 10.6. 2015 

 

b) bere na vědomí 

povinnost konání zastupitelstva městského obvodu před tímto termínem, z důvodu 

schvalování roční závěrky hospodaření za rok 2014  

 

c) změnila 

termín konání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice z 16.6. 2015 na 9.6. 2015 

 


