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U S N E S E N Í 
 

z 22. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. října 2015 

(č. 300/22 – 306/22) 
 

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

Omluveni :  R. Schmuch 

  

  300/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 29/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409 pol. 5901 ......................................................    o  121 tis. Kč 

- zvýší běžné  výdaje na § 3745, pol. 5169 ...................................................    o  121 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 .....................................................    o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ....................................................    o      5 tis. Kč 
 

- zvýší příjmy na § 3392, pol. 2324 ...............................................................   o    80 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3392, pol. 5154 (na el. energii v KD)..............................    o    44 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3392, pol. 5153 (|na plyn v KD).....................................    o    18 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3412, pol. 5153 (na plyn v tělocvičně)............................  o    18 tis. Kč 
 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  30/2015, kterým se: 

- zvýší příjmy na pol. 8115 .............................................................................    o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 .........................................    o  15 tis. Kč 

 
  301/22 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost  FC ODRA Petřkovice  ze dne 30. 9. 2015 o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

100 000 Kč na opravu trávníku a zavlažovacího systému hřiště 
 

b) rozhodla 

neposkytnout další dotaci v letošním roce fotbalovému oddílu FC ODRA Petřkovice 
 

c) ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí rady 

 
  302/22 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost nájemců nebytových prostor v domě č. p. 17 na ulici Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích a to: Mgr. Marcely Schaffartzikové, Petry Skácelíkové a Zuzany Šimíkové o 

přechodné snížení nájmu z důvodu dlouhodobě probíhajících stavebních prací, které 

z důvodu špatné přístupnosti do objektu vážně ohrožují chod těchto provozoven 
 

b) rozhodla 

o prominutí nájmu za pronájem nebytových prostor v domě č. p. 17 na ul. Hlučínské v O.-

Petřkovicích za období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 (dva nájmy), takto: 

Mgr. Marcele Schaffartzikové (lékárna) ve výši celkem 11 436,- Kč 
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                     Ivo Mikulica                                                                      Mgr. Monika Konečná 

                        starosta                                                                                     členka rady 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

p. Petře Skácelíkové (vinotéka) ve výši celkem 2 890,- Kč 

p. Zuzaně Šimíkové (studio pro ženy + SC) ve výši celkem 10 950,- Kč 

 
  303/22 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

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

Andrei Frankové, Nádražní 2965/73b, 702 00 O.- Moravská Ostrava, na dobu neurčitou s 

účinnosti od 1. 11. 2015, za nájemné ve výši 400,- Kč/rok 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
  304/22 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno a právu umístit a provést stavbu 

pro projektovanou stavbu „Ostrava Petřkovice, Větrov, NNv“; jedná se o vybudování 

přeložky nadzemní elektrické přípojky NN 0,4kV na pozemku parc. č. 2012/2 v katastrálním 

území Petřkovice u Ostravy v délce trasy cca 35m; cena 400,- Kč + 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 smlouvě budoucí na věcné břemeno a právu umístit a provést 

stavbu pro projektovanou stavbu „Ostrava Petřkovice, Větrov, NNv“ 

 
  305/22 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dílo č. 317/15/VÚ-P210/Z  mezi SMO, městským obvodem Petřkovice 

a společností Ostravské komunikace, a. s., která se týká zimní údržby části ul. Balbínova a k 

Lidicím v zimní sezóně 2015/2016 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. 

Petřkovickou, za paušální měsíční úhradu 5.500,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

  306/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

dodatek č. 1 u stavby „Oprava chodníku u bytového domu č. p. 118“, mezi SMO, MOb 

Petřkovice a společností LEŠENÍ OSTRAVA, s. r. o. Ostrava – Petřkovice, který se týká 

víceprací v hodnotě 17.100,- Kč bez DPH a změny termínu dokončení do 15. 10. 2015 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 


