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U S N E S E N Í 
 

z 19. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 1. září 2015 

(č. 265/19 – 278/19) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  265/19 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  25/2015, kterým se:  
 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................  o    63 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ..............................................  o    63 tis. Kč 

 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................  o   22 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3639, pol. 5137 ...............................................  o   22 tis. Kč 

 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................  o   19 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ...............................................  o   19 tis. Kč 

 

rozpočtové opatření č. 26/2015, kterým se: 
 

- snižují běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ................................................  o   80 tis. Kč 

- zvyšují investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 .........................................  o   80 tis. Kč 

 

  266/19 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků parc. č. 471/12 o výměře 4m
2
  a  parc. č. 467/8 o 

výměře 2m
2
 vše v kat. území  Petřkovice u Ostravy Josefu Jančíkovi, Hlučínská 864/244a   

O-Petřkovice za cenu dle znaleckého posudku 3 800,- Kč + 500,- Kč - náklady obce, 

znalecký posudek 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 

 

  267/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 12/15 o výměře 90 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

Renátě Gatnarové,  Balbínova 411/9, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 9. 

2015 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok 

 

b) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 12/15 o výměře 140 m
2
  Ferdinandu Gatnarovi, Balbínova 

411/9, O.- Petřkovice  na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 9. 2015 za nájemné ve výši 300,- 

Kč/rok   
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemních smluv 

 
  268/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu pozemku parc. č. 12/14 o výměře 83 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy Ivetě 

Šimíčkové, Balbínova 412/13, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 9. 2015 za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy        

 

  269/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

Natálii Chalupové, Husova 10, Opava- Předměstí na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 9. 2015 

za nájemné ve výši 396,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 

  270/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou žádost paní Andrey Frankové, ze dne 20. 8. 2015 o pronájem části pozemku parc. č. 

536 o výměře 200 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za domem č. p. 17, za účelem užití 

jako zahrada 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 200 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

  271/19 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost o souhlas se stavbou RD s garáží, zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemcích 

parc. č. 1646/4 a 1646/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy podal Kamil Kunert, Masarykovo 

nám. 4, 702 00 Moravská Ostrava,  který na základě PLNÉ MOCI zastupuje Martina a Lenku 

Bittnerovi, Ženíškova 2562/9, 702 00 Moravská Ostrava 

 

b) vydává souhlas 

s umístěním stavby RD s garáží, zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 

1646/4 a 1646/2   vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

  272/19 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 podkladem pro přiznání dávky 

hmotné nouze – doplatek na bydlení 
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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: 

Petra Kamáře, rok nar. 1961, trvale bytem  Dolní Benešov,                                    

s platností do 31. 12. 2015 

 

c) pověřuje 

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

práce 

 
  273/19 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 23512/2015-HMSU mezi SMO, městským obvodem Petřkovice (budoucí oprávněný) a 

ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (budoucí povinný), kde budou 

dotčeny pozemky p. č. 1906/3 a 1906/7 v k.ú. Petřkovice u Ostravy vedením inženýrské sítě 

veřejného osvětlení, zemním kabelem v chráničce DN 75, nadzemním vedením, podporou a 

rozvodnicí náležející ke stavbě „Oprava chodníků-nasvětlení přechodů v Petřkovicích“ 

 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení  

 
 274/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou nabídku ke koupi nemovitosti – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob 

využití garáž, na pozemku parc. č. 1892/9, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu nevyužít předkupní právo k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, 

způsob využití garáž, na pozemku parc.č. 1892/9, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

c) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto nabídku k posouzení  

  275/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a obcí Ludgeřovice, která se týká napojení kanaliační přípojky a odvádění 

splaškových vod z domu č. p. 118/278 do splaškové kanalizace Ludgěřovic na pozemku parc. č. 

604/1, kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za stočné ve výši 32,78 Kč vč. DPH za 1 m
3
, množství 

vypouštěných vod odpovídá množství dodané vody měřené vodoměrem  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  276/19 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v 2. pololetí 2015 takto: 15. 9., 29. 9.,  

13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 21. 12. 2015 

 

  277/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k předmětu leasingu, který je předmětem leasingové 

smlouvy č. 1301907638,  mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností RCI 

Financial Services, s.r.o., Praha, která se týká prodeje předmětu leasingu – vozidla Renault 

Mégane r.výr. 2011, RZ 7T49288, za kupní cenu 1.000,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

  278/19 Rada městského obvodu 

a) projednala  

informaci starosty ohledně provozu venkovního posezení u prodejny večerky na ulici  

K Černavám 

 


