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U S N E S E N Í 
 

z 17. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. července 2019 

(č. 224/17 – 236/17) 

 

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

Omluveni :       M. Konečná, R. Schmuch 

 

 

 

224/17 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  29/2019 kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5171………………………………………….  o 100 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………….  o 150 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3590..……………..…………..  o 150 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………..  o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171……………………………..……………  o   15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..…  o     3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5173……………………………..……………  o     3 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..….  o   46 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5131……………………………..…………....  o   46 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s opravou elektroinstalace 

společných prostor v bytovém domě Hlučínská 17,  na nové topení v bytě č. 3 – Hlučínská17, na 

opravu příjezdové cesty k ulici Za Obchodem, na dokrytí nákladů na služební cestu radní Monice 

Konečné, na opravu kanalizace v MŠ) 

225/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava-Petřkovice Mgr. Moniky Konečné na vyřazení majetku 

školy z účtu 022 – dlouhodobý hmotný majetek (myčka) v částce 123 482,-Kč; majetek byl 

vyřazen z důvodu nefunkčnosti na základě likvidačního protokolu 

 

b) schvaluje 

vyřazení majetku Základní školy Ostrava-Petřkovice dle podané žádosti 

226/17 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost ředitelky Základní školy Ostrava-Petřkovice Mgr. Moniky Konečné na převedení části 

investičního transferu na neinvestiční transfer a to v částce 28 302,- Kč 

 

b) neschvaluje 

převedení investičního transferu v částce 29 000,-Kč na neinvestiční (nákup lednice do kuchyně) 

dle předložené žádosti 
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229/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Karla Hanyáše ze dne 28.6. 2019 o prodloužení nájmu na byt č. 3,  v kulturním domě na 

ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích, který končí ke dni 31.8.2019 

 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č.1ke Smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje 

nájemní poměr na byt č. 3 ve 2. nadzemním podlaží v  domě č.p. 139 na ul. Hlučínská v Ostravě – 

Petřkovicích, Panu Karlu Hanyášovi, trvale bytem Hlučínská č.p. 139, Ostrava – Petřkovice, na 

dobu určitou 1 roku s účinností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1ke Smlouvě o nájmu bytu 

 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 30/2019, kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 3113, pol. 6351 ……….……..………………………..  o  37 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………………………..…………….  o  37 tis. Kč  

227/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Josefa a Miluše Vinarských, Ryšlinkova 164/12, O. - Petřkovice ze dne 1. 7. 2019 o 

pronájem  části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 33 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako 

předzahrádka 

 

b) rozhodla 

o záměru  pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 33 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

228/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Martin Barteček, Praha 2 – Vinohrady, IČ 47195355, která na základě plné 

moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrava – Petřkovice, Mikula, NNk“, na pozemku parc. č. 

1915/1, k. ú. Petřkovice u Ostravy   
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, pro stavbu 

s názvem „Ostrava – Petřkovice, Mikula, NNk“, číslo stavby IV-12-8014810/2, jedná se o 

podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV o délce 21 m, v pozemku  parc. č. 1915/1 k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, za jednorázovou úplatu 8400,- Kč bez DPH 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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230/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jana Jeřábka ze dne 12.7. 2019 o prodloužení nájmu na byt č. 1B,  v kulturním domě na 

ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích, který končí ke dni 31.8.2019 

 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č.1ke Smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje 

nájemní poměr na byt č. 1B v 1. nadzemním podlaží v  domě č.p. 139 na ul. Hlučínská v Ostravě – 

Petřkovicích, Panu Janu Jeřábkovi, trvale bytem Neukončená 371/1, Ostrava – Petřkovice, na 

dobu určitou 1 roku s účinností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1ke Smlouvě o nájmu bytu 

 

 

 

231/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marcely Kostkové ze dne 26.6. 2019 o prodloužení nájmu nebytových prostor v KD 

v Ostravě-Petřkovicích; jedná se o prostory ve 2. NP  o výměře 17,5 m
2
 a o technickou místnost ve 

2. NP o výměře 11,5 m
2
; nájem končí 31.8.2019 

 

b) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání, jedná se o prostory 

ve 2. NP kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích o výměře 17,5 m
2
, změna se 

týká prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 (do doby rekonstrukce 

těchto prostor) 

  

c) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání, jedná se o prostory 

ve 2. NP kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích o výměře 11,5 m
2
 (technická 

místnost), změna se týká prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 (do 

doby rekonstrukce těchto prostor) 

232/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lucie Mušálkové ze dne 26.6. 2019 o prodloužení nájmu nebytových prostor v KD 

v Ostravě-Petřkovicích; jedná se o prostory ve 2. NP  o výměře 13 m
2
; nájem končí 31.8.2019 

 

b) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání, jedná se o prostory 

ve 2. NP kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích o výměře 13 m
2
, změna se 

týká prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 (do doby rekonstrukce 

těchto prostor) 

233/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Vladislavy Osmančíkové ze dne 26.6. 2019 o prodloužení nájmu nebytových prostor 

v KD v Ostravě-Petřkovicích; jedná se o prostory ve 2. NP  o výměře 15 m
2
; nájem končí 

31.8.2019 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

b) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání, jedná se o prostory 

ve 2. NP kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích o výměře 15 m
2
, změna se 

týká prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020 (do doby rekonstrukce 

těchto prostor) 

234/17 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a společností CONTE spol. s r.o., Praha 1, IČ 00565342, která se týká dodávky zemního 

plynu do objektů městského obvodu v letech 2020 a 2021 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

235/17 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání  ve zvýšeném suterénu kulturního domu č.p. 139 

na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích,  označené jako prostor N01.09,  o výměře 64 m
2
 

236/17 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí    

písemný materiál Operativní návrh řízení dopravy č. 426/1 s názvem „Zklidnění dopravy na ul. 

stará Hlučínská (Petřkovice lékárna) a Koblovská (Šilheřovická)“ zpracovaný společností Ostravské 

komunikace a.s. v 06/2019 


