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U S N E S E N Í 
 

z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. srpna 2019 

(č. 237/18 – 249/18) 

 

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

Omluveni :       I. Mikulica 

 
 

 

237/18 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  31/2019, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5171……………………………..…………   o  100 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na opravu vyhlídkové plošiny na kopci Landek) 
 

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

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

(Přesun finančních prostředků z rezerv na výměnu rozvodů vody v obecním bytě č.p. 17 – byt p. 

Mesáriková) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………   o  82 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5153……………………………..………….   o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5153……………………………..………….   o  17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5153……………………………..………….   o  35 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu nedoplatků za plyn za období 1.9.2017 – 

31.3.2018 – Sokolovna, ÚMOb a KD) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..…   o  27 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5154……………………………..……………  o  27 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu nedoplatků za elektřinu za období 1.1.2018 – 

31.3.2018 – KD) 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 2333, pol. 5171……………………………..…………  o  150 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na spoluúčast na opravu opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………  o  500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169……………………………..………….  o  500 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na trvalkové záhony v centru obce) 

238/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Miluši Vinarské a Josefu Vinarskému, Ryšlinkova 164/12, O.- Petřkovice na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 9. 2019 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za 

účelem zahrady 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  
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239/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Trvalkové záhony-

Petřkovice, Lokalita 1 – Náměstí“ v rozsahu popisu třem subjektům s tím, že termín pro podání 

nabídek je do 23.8.2019 do 13.00 h. 

 

240/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

změnu rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o méněpráce a provedené vícepráce, které 

nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou 

nezbytné pro provedení díla, u stavby „Protipovodňová opatření-oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka-odstranění havarijního stavu“, kdy vícepráce činí 554 

412,50 Kč bez DPH a méněpráce činí 44 516,- Kč bez DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření-oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka-odstranění havarijního stavu“ mezi SMO – MOb 

Petřkovice a společnosti STASPO, spol. s r.o., Ostrava – Radvanice, který řeší vícepráce a 

méněpráce u této stavby 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

 

241/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti  Ing. Martin Barteček ze dne 19.7.2019, zastupující společnost ČEZ Distribuce 

a.s., o vyjádření ke stavbě „Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk“; jedná se o napojení el. energie 

stávající garáže na pozemku parc.č. 2099, dotčené parcely 1927,467/1 k.ú. Petřkovice u Ostravy 

b) souhlasí  

se stavbou „Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk“ v rámci které dojde k napojení stávající garáže 

na pozemku parc.č. 2099 přípojkou NNk přes pozemky městského obvodu parc.č. 467/1 a 1927 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, s podmínkou, že u pozemku parc. č. 1927 ost. plocha, ost. komunikace 

(MK Údolní) – bude přípojka NN vedena protlakem 

 
242/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti  Ing. Martin Barteček ze dne 19.7.2019 o uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí na stavbu „Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk“; Jedná se o kabelové vedení NN, 

předpokládaná délka podzemního vedení kabelu cca 25 m 

 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-

8024963/2, „Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk“ mezi SMO, MOb Petřkovice a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Martin Barteček, pro 

stavbu „Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk“ k pozemku parc. č. 2099 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy; jedná se o podzemní kabelové vedení NN v pozemcích parc. č. 467/1 a 1927 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy; p Předpokládaná délka přípojky činí cca 25 m, úplata bude činit 400,- Kč 

za  každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši; s podmínkou, že u pozemku parc. č. 
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1927 ostatní plocha, ost. komunikace bude vedeno protlakem 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby IP-12-8024963/2, Ostrava-Petřkovice 2099, příp. NNk 

 
243/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost byla společnosti NOVPRO FM, s.r.o. ze dne 26.7.2019, která zastupuje ČEZ Distribuce 

a.s., o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-

8006880/04; jedná se o požadavek ČEZ na přeložení vzdušného vedení VN, ; délka vzdušného 

vedení nový sloup 64G – nový sloup 99 cca 152 m a nový sloup 99 – stávající DTS OS_7894 

(sloup 48) cca 550m 
 

b) souhlasí 

s uzavřením Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-

8006880/04, mezi SMO, MOb Petřkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě 

plné moci zastupuje společnost společnost NOVPRO FM, s.r.o, jedná se o přeložku VN vede přes 

pozemky parc. č. 1903/1 a 1920 v k.ú. Petřkovice u Ostravy; předpokládaná délka přípojky činí 

cca 702 m, úplata bude činit 400,- Kč za  každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši 
 

c) požaduje 

společnost  NOVPRO FM, s.r.o. o sdělení důvodu realizace nového vedení VN 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE-12-8006880/04 

 
244/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

došlé 2 žádosti  o pronájem prostor v kulturním domě (bývalé cyklo), a to žádost p. paní Marie 

Hlauškové, která žádá pronajmou nebytový  za účelem provozování ZOO prodejny a žádost p. 

Jarmily Pročkové za účelem oprav oděvů, čístírny textilu a péřových výrobků 
 

b) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v suterénu kulturního domu, které jsou označeny jako 

prostor N01.09 a mají výměru 64 m
2
, paní Marii Hlauškové, Šilheřovice, IČ 73068381, za účelem 

provozování ZOO prodejny, prodejny krmiv a ostatních zvířecích potřeb, za nájemné ve výši 

730,- Kč/1 m
2
/ rok + poplatky za energie, na dobu neurčitou s účinností od 1.11. 2019 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 

 
245/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jany Mičkové ze dne 23.7. 2019 ukončení nájmu obecního bytu č. 4, ul. Hlučínská č.p. 7 

v Ostravě-Petřkovicích, a to dohodou ke dni 31.8.2019 
 

b) souhlasí 

s ukončením nájmu p. Jany Mičkové v obecním bytě č. 4 na ul. Hlučínská č.p. 7 v Ostravě-

Petřkovicích, a to dohodou ke dni 31.8.2019 
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c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu 

 
246/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků ze dne 13.7. 2019 o prodloužení nájmu na byt č. 1, ul. Petřkovická č.p. 

334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.08.2019 
 

b) souhlasí  

s prodloužením nájemní smlouvy p. Monice Janků na pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 334 na ul. 

Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, do 31.12.2019 
 

c) zmocňuje  
starostu k podpisu Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě,  s účinností od 1.9. – 31.12.2019 

 
247/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti KONEKO, spol. s r.o. ze dne 22.7.2019 o souhlas vlastníka pozemku s 

navrženým stavebním záměrem – stavba „ČSOV Hlučínská – měření nátoku“, jedná se o 

investiční akci Statutárního města Ostravy 

 

b) souhlasí 

jako vlastník dotčených parcel pozemek parc.č. 1454/16 a 1451/3 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

s navrženým stavebním záměrem „ČSOV Hlučínská – měření nátoku“, jedná se o umístění a 

zřízení kabelové trasy měření nátoku přitékajících odpadních vod, v délce 90 m, za účelem 

vydání stavebního povolení 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto souhlasu 

 
248/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava s.r.o., ze dne 30.7.209, která na 

základě plné moci zastupuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), o 

uzavření  Smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu s názvem „11010-071678 RVDSL 

1829_M_T_OSPE27-OSPE1HR_OK“, jedná se o komunikační vedení a zařízení v pozemku 

parc. č. 1948v  k. ú. Petřkovice u Ostravy   
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IČ 04084063, pro stavbu 

s názvem „11010-071678 RVDSL 1829_M_T_OSPE27-OSPE1HR_OK“,  jedná se o uložení a 

provozování komunikační vedení a zařízení v pozemku parc. č. 1948 v  k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, o délce 25 m; jednorázová náhrada činí 10 000,- Kč bez DPH 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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249/18 Rada městského obvodu 

a) projednala 

novou žádost ředitelky Základní školy Ostrava-Petřkovice Mgr. Moniky Konečné ze dne 31.7. 

2019 o převedení částky 28 302,- Kč ze schváleného investičního transferu na neinvestiční 

příspěvek na provoz školy – nákup mraznice do školní jídelny 
 

b) schvaluje 

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

dle předložené žádosti 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  32/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………………………..…………….  o  29 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 3113, pol. 5331…….……….……..………………..……  o  29 tis. Kč 

  

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


