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U S N E S E N Í 
 

z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června 2015 

 (č. 213/16 – 231/16) 

 

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

Omluveni :  - 

 

 

  213/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve  2. nadzemním  podlaží 

domu č. p. 148 na ulici Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích paní Boháčové Marii, r. nar. 1951, 

na dobu určitou a to 3 měsíců  s účinností od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 
 

b) schvaluje 

dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje nájem bytu 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  214/16 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

Směrnici č. 1/2015 o evidenci daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 7. 2015 

 

  215/16 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  18/2015, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na § 3429, pol. 5139 .......................................................   o   2 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3429, pol. 5169 ......................................................   o   2 tis. Kč 
 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015, kterým schválilo Zprávu 

o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 – závěrečný účet, jehož 

součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 19/2015, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 6402, ORG 11 ...........................................................   o  27 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ....................................................................   o  27 tis. Kč 
 

d) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 
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  216/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

udělování souhlasu formou závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, podmínka souhlasu obce je nutná pro přiznání dávky hmotné 

nouze - doplatek na bydlení 

 

b) rozhodla 

o udělení souhlasu ve formě závazného stanoviska, aby orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad 

práce) určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovacím zařízení A4D STUDIO, 

spol. s.r.o., Neukončená 498/13, Ostrava-Petřkovice, tyto osoby: 

                                   Františka Hečka, rok nar. 1962, trvale bytem, Český Těšín  

                                   Sylvu Barlíkovou, rok nar. 1992, trvale bytem Ostrava 

s platností do 31.12.2015 

 

c) pověřuje 

Ing. Šárku Robenkovou, referentku sociální péče, k zaslání souhlasu dle bodu b) na úřady 

práce 

 

  217/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

 žádosti Renaty Gatnarové, Balbínova 411/9, O.- Petřkovice ze dne 3. 6. 2015 o pronájem 

části pozemku parc. č. 12/15 o výměře 90m
2
 a Ferdinanda Gatnara, Balbínova 411/9, O.- 

Petřkovice ze dne 3. 6. 2015 o pronájem části pozemku parc. č. 12/15 o výměře 140 m
2 

 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu  pozemku parc. č. 12/15 o výměře 230m2 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  218/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ivety Šimíčkové, Balbínova 412/13, O.- Petřkovice ze dne 4. 6. 2015 o pronájem a 

následné odkoupení pozemku parc. č. 12/14 o výměře 83 m
2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 12/14 o výměře 83 m
2 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. 12/14 o výměře 83m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy 
 

d) ukládá  

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 

  219/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Natálie Chalupové, Opava- Předměstí, ze dne 25. 5. 2015 o pronájem části pozemku 

parc. č. 1571 o výměře 198 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2  

v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  220/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO o stanovisko pronájmu, případně odprodeje pozemku parc. 

č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy, který není svěřen do správy městskému obvodu 

Petřkovice 

 

b) nesouhlasí 

s pronájmem, popřípadě s prodejem pozemku parc. č. 639 v kat.území Petřkovice u Ostravy, 

na pozemku je umístěn chodník a přístup k RD č. p. 189 na pozemku parc.č. 638 

 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby odpovědět majetkovému odboru MMO dle rozhodnutí rady 

  

  221/16 Rada městského obvodu 

a)projednala 

žádost společnosti ATELIÉR EMMET s. r. o., Opava, která na základě plné moci zastupuje 

spol. GRIFFTEC s. r. o., U Cementárny 1177/38, 702 30 O.- Vítkovice, o závazné stanovisko 

k projektové dokumentaci stavby „ PETŘKOVICE - AREÁL FIRMY GRIFFTEC, s.r.o.“ na 

pozemcích parc. č. 1454/12 a 1447/25 v kat. území Petřkovice u Ostravy, pro územní řízení 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavbu „PETŘKOVICE - AREÁL 

FIRMY GRIFFTEC, s. r.o.“ na pozemcích parc. č. 1454/12 a 1447/25 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, pro územní řízení 

 

 222/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku u bytového 

domu č. p. 118“ uchazeči: 

LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o 

zastoupená Martinem Piechou, jednatelem 

se sídlem Jahodová 534/1, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

IČ: 286 55 664 

za cenu nejvýše přípustnou: 98 550 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

  223/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Realizace venkovní posilovny v 

Petřkovicích, ul. Hlučínská“ uchazeči: 

WORKOUT CLUB PARKS, s. r. o. 
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jednatel společnosti Bc. Jan Kokáš 

se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČ: 038 85 224 

neplátce DPH 

za cenu nejvýše přípustnou: 196 800 Kč 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
 224/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Vyhlídková plošina“ 

v rozsahu návrhu na požadavek, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín 

pro podání nabídek je do dne 7. 7. 2015 

 
  225/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Opěrná zídka 

z lomového kamene na sucho“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 7. 7. 2015 

 
  226/16 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve 

znění pozdějších předpisů; návrh obecně závazné vyhlášky obsahuje nové vymezení veřejných 

prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském obvodě Slezská Ostrava 
 

b) souhlasí 

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky 

 
  227/16 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. 267/2, 268/2, 273/3, 273/6, 1818/6, 1818/10, 

1906/139, 1906/142, 1948, 1274, 1433/1, 1453/1, 1453/3, 1906/50, 1906/52, 1906/86, 1906/87, 

1906/89, 1906/100, 1906/103, 1906/177, 1906/178, 1906/179, 1928/1, 1930, 1931/1, 1934/1, 

1859/1, 1948, 1953/1, 1954, 1539/1, 1548, 1554/1, 2084 (35 pozemků),  vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, v délce 1315,7 bm, za jednorázovou úplatu 13160,- Kč, kdy uvedená cena 

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

b) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  228/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Pořízení 2 ks střídaček 

na fotbalovém hřišti“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do dne 7. 7. 2015 

 
 229/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava trávníku na 

fotbalovém hřišti“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do dne 7. 7. 2015 

 

  230/16 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s použitím znaku městského obvodu Petřkovice na tištěnou skládací mapu městského obvodu, 

která bude vydána v srpnu 2015 společností KOMPAKT spol. s r.o. Poděbrady 

 
  231/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava parket v budově 

tělocičny č. p. 786“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do 7. 7. 2015 


