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U S N E S E N Í 
 

z 20. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. září 2015 

(č. 279/20 – 292/20) 

 

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

Omluveni :  I. Mikulica 

 

  279/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy panu Miroslavu Pokorovi, nar. 22. 09. 1963 na pronájem 

bytu č. 4 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích o 12 měsíců s 

účinností od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/2014/B ze dne 3. 9. 2014 

 

  280/20 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

plán inventur MO Petřkovice k 31. 12. 2015  k provedení řádné inventarizace veškerého 

majetku a závazků MO Petřkovice v roce  2015 

 

  281/20 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 

2015 ve složení: 

Předseda komise:      Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:        Ing. Šárka Robenková 

Členové:                       Helena Procházková 

                                    Dana Králíčková 
 

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2015 ve složení: 

Předseda komise:       Ing. Karel Gattnar 

Členové:                     Ing. Šárka Robenková 

                                   Helena Procházková 

 

  282/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Ludmile Justové, Nová Čtvrť 291, O.- Lhotka na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 10. 2015 za 

nájemné ve výši  300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy    
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  283/20 Rada městského obvodu 

a) posoudila 

dokumentaci pro územní řízení stavby „Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple, 

Petřkovice“ vypracovanou Annou Jurečkovou, Na Kopaninách 3/362, 747 14 Ludgeřovice 

 

b) souhlasí  

s dokumentaci pro územní řízení výše uvedené stavby 

 

  284/20 Rada městského obvodu 

a) projednala  

dvě došlé žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 32/1 o výměře 25m
2
, kterou podal 

František Martinec, Balbínova 179/6, O.- Petřkovice a části pozemku parc. č. 32/1 o výměře 

16m
2
, kterou podal Michal Pospiech, U Sokolovny 174/11, O.- Petřkovice v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) odkládá 

své rozhodnutí na další jednání rady po prošetření na místě samém 

 

  285/20 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Evy Jadroňové, Balbínova 81/23, O.- Petřkovice o povolení skácení (popřípadě 

ořez) břízy rostoucí na pozemku parc. č. 1877/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) nesouhlasí 

s vydáním povolení kácení břízy rostoucí na pozemku parc. č. 1877/1 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadatelce dle rozhodnutí rady 

 

  286/20 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Veroniky Zarecké, U Sokolovny 140, O.- Petřkovice o pronájem pozemku parc. č. 

1891/22 (pod stavbou garáže) o výměře 20m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č.1891/22 o výměře 20m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

  287/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a právu umístit 

a provést stavbu mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce 

a.s. zastoupenou na základě plné moci firmou Profiprojekt s.r.o., která se týká  podzemního 

elektrického vedení NN 0,4kV včetně přípojkové a rozpojovací skříně v délce trasy 10 m na 

parc. č. 1859/3 – osotatní plocha, ostatní komunikace, 1953/1- osotatní plocha, ostatní 

komunikace a 1891/10 – ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Petřkovice u 

Ostravy za 400,-Kč/ m
2
 + DPH v zákonné výši, výše náhrady je stanovená za každý běžný a 
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započatý metr na základě geometrického plánu 

 

b) zmocňuje 

 starostu k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu umístit a 

provést stavbu „ Ostrava 1859/3 Gajdečkova příp. NNk“ 

 

 288/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a právu umístit a provést 

stavbu mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a. s. 

zastoupenou na základě plné moci firmou Profiprojekt s. r. o., která se týká  podzemního 

elektrického vedení NN 0,4kV včetně přípojkové a rozpojovací skříně v délce trasy 2x5m na 

parc. č. 2080 – ostatní komunikace v katastrálním území Petřkovice u Ostravy za 400,-Kč/ m
2
 

+ DPH v zákonné výši, výše náhrady je stanovená za každý běžný a započatý metr na základě 

geometrického plánu 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu umístit a 

provést stavbu „Ostrava 2076/4, Kaňová, NNk“ 

  289/20 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/351 u stavby „Oprava chodníku ul. Hlučínská k. ú. 

Petřkovice“, mezi MOb Petřkovice a společností JANKOSTAV s. r. o. Ostrava - Kunčice,  

který se týká rozšíření předmětu plnění o nasvětlení 3 přechodů v rámci oprav chodníků za cenu 

249.841,- Kč vč. DPH 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

  290/20 Rada městského obvodu 

a) žádá 

Statutární město Ostrava o svěření pozemku parc. č. 639 zast. plocha a nádvoří o výměře 271 

m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemek je místní komunikací IV. třídy - chodníkem, 

veřejnou zelení a částečně užíván soukromou osobou 
 

b) ukládá 

starostovi požádat SMO o svěření tohoto pozemku 

 

  291/20 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a 

evidence chovatelů 
 

b) nemá připomínek 

k této obecně závazné vyhlášce  
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  292/20 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského 

obvodu v roce 2015 ze dne 10.9. 2015, č.j. SMO/293385/15/IAK/Szt, provedenou odborem 

interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 1.9. až 10.9. 2015 
 

b) ukládá 

tajemníkovi zpracovat nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a tyto předložit na 

nejbližší radě   
 

c) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   
 

d) ukládá 

starostovi zaslat písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, odbodu IAK 

MMO 

                                                                                                           


