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U S N E S E N Í 
 

z 23. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. října 2015 

(č. 307/23 – 320/23) 

 

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

Omluveni :  - 

  
  307/23 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo.  31/2015, kterým se: 
 

- zvýší příjmy na § 3392, pol. 2324 ...............................................................   o      6 tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3412, pol. 2324 ...............................................................   o      3 tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3612, pol. 2324 ...............................................................   o      9 tis. Kč 

- sníží výdaje na  § 3612, pol. 5154 ...............................................................   o      5 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3392, pol. 5151 (na vodu  v KD).....................................   o      1 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3412, pol. 5151 (|na vodu v tělocvičně)..........................   o      2 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3612, pol. 5151 (na vodu v bytech)................................   o    20 tis. Kč 
 

- sníží  běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 ....................................................   o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5038 ....................................................   o      1 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 .....................................................   o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5191.....................................................   o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3429, pol. 5139 .....................................................   o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5139 ....................................................   o      2 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .....................................................   o      7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5136 ....................................................   o      7 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5361 .....................................................   o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 .....................................................   o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ....................................................   o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5167 ....................................................   o      6 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2377/RM1418/35 ze dne 13. října 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na r. 2015 – Dotace na výkon 

sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 32/2015,  kterým se: 

 

- zvýší příjmy na pol. 4116, ÚZ 13015 ............................................................   o  82  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 ....................................   o  50  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ  13015 ....................................   o  12  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ  13015 ....................................   o    5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5137, ÚZ  13015 ....................................   o  15  tis. Kč 
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d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  308/23 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost nájemkyně nebytového prostoru v domě č. p. 17 na ulici Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích a to paní Pavlíny Matýskové o přechodné snížení nájmu z důvodu dlouhodobě 

probíhajících stavebních prací, které z důvodu špatné přístupnosti do objektu vážně ohrožují 

chod této prodejny 

 

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) p. Pavlíně Matýskové, ve 

výší 6 450,- Kč celkem 

 
  309/23 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájmu bytu č. 7  o  velikosti 1+1 s kuchyní, pokojem, WC, předsíní, koupelnou 

a spíží o výměře 52 m
2
, nesnížená kvalita ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 17 na ulici 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích paní Monice Židkové, nar. 6. 5. 1988, trvale bytem  

Hlučínská 17/254, Ostrava -  Petřkovice na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2015 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3/2013/B, ze dne 13. 11. 2013   

  
  310/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vydání souhlasu se stavbou 22 RD na pozemku parc. č. 1246/1 (nově označené parc. 

č. 1246/10, 1246/11, 1246/13 až 1246/32) v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) nedává 

souhlas se stavbou 22 RD na pozemku parc. č. 1246/1 (nově označené pozemky parc. č. 

1246/10, 1246/11, 1246/13 až 1246/32) v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  311/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o souhlas se stavbou opěrné zídky a plotu na pozemku parc.č. 1415 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, kterou podal Petr Mikolajek, Pod Landekem 57, O.- Petřkovice 
 

b) souhlasí 

se stavbou opěrné zídky a stavby plotu na pozemku parc. č. 1415 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  312/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení stavby „Dešťová kanalizace ul. 

Jahodová,  Petřkovice“, kterou podalo Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Ostrava, 
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Varenská 49, 729 02 Ostrava 
 

b) souhlasí 

s předloženou dokumentací pro stavební povolení „Dešťová kanalizace ul. Jahodová, 

Petřkovice“ za podmínky, že projektová dokumentace bude doplněna o silniční obruby na 

obou stranách komunikace 

 
  313/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o odprodej pozemku parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kterou podal 

René Eiberger, Koblovská 189/173, O.- Petřkovice 

 

b) rozhodla 

že nemá záměr prodeje pozemku parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy. Tento 

pozemek bude sloužit při stavbě splaškové kanalizace v komunikaci ul. Koblovská jako 

zařízení staveniště 

 
  314/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., Paskov ze dne 9. 10. 2015, o souhlas se zřízemním 

zemní elektro přípojky na pozemku parc. č. 3490 v k. ú. Ludgeřovice, městský obvod 

Petřkovice je vlastník sousedního pozemku parc. č. 1452 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

se zřízením zemní elektro přípojky na pozemku parc. č. 3490 v k. ú. Ludgeřovice, který je  

sousedící s pozemkem parc. č. 1452 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

  
  315/23 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi 

mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a ENWOX ENERGY s. r. o. Ostrava, která se 

týká dodávky elektřiny do objektů městského obvodu v roce 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

  316/23 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

obvodem Petřkovice a Europe Easy Energy a. s. Praha, která se týká dodávky zemního plynu 

do objektů městského obvodu v roce 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  317/23 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 
  318/23 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za psů, která bude vydána s účinností od 

1. 1. 2016 v tzv. úplném znění 
 

b) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která 

bude vydána s účinností od 1. 1. 2016 v tzv. úplném znění 
 

c) nemá námitek 

k navrhovaným obecně závazným vyhláškám 

 
  319/23 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Protokol KHS ze dne 14. 10. 2015, která se týká závad v budově tělocvičny č. p. 786 na ul. U 

Sokolovny v O. – Petřkovicích 

 

b) ukládá  

starostovi požádat Krajskou hygienickou stanici o výjimku na provoz této tělocvičny, na 

dobu 2 let 

 
  320/23 Rada městského obvodu 

a) projednala  

zhoršenou bezpečnostní situaci na světelném přechodu pro chodce na komunikaci I/56, 

v blízkosti křížení s místní komunikací Balbínova 

 

b) ukládá  

starostovi tuto problematiku projednat s vedoucím odboru dopravy MMO 

 


