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U S N E S E N Í 
 

z 24. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. listopadu 2015 

(č. 321/24 – 331/24) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  321/24 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 33/2015, kterým se: 
 

- sníží výdaje na § 6409, pol. 5901 ..................................................................  o      6 tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3113, pol. 5167 .................................................................  o      6 tis. Kč 

 

- sníží výdaje na § 6409, pol. 5901 ..................................................................  o    38 tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3745, pol. 5169 .................................................................  o    38 tis. Kč 

 
  322/24 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle předložených  materiálů  pro MŠ Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava-

Petřkovice pro rok 2016 a to ve výši  210 329,- Kč; finanční prostředky budou na účet MŠ 

zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2016 a k 15. 12. 2016; současně nařizujeme odvod 

těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

 

b) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů pro ZŠ Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava-

Petřkovice pro rok 2016 a to ve výši  600 596,- Kč; finanční prostředky budou na účet ZŠ 

zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2016 a k 15. 12. 2016; současně nařizujeme odvod 

těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

 
  323/24 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 09. 2001 paní Darině Ondrové, nar. 29. 06. 1975 

na pronájem obecního bytu č. 2 v domě č. p. 148 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, 

kterým se z důvodu provedené rekonstrukce otopného systému v bytě mění dosavadní 

zařazení bytu se sníženou kvalitou na byt standard a s tím navýšení nájmu na 50,02 

Kč/m
2
/měsíc s účinností od 1. 12. 2015 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

 
  324/24 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

který je zastavěn garáží žadatelky, Veronice Zarecké, U Sokolovny 140, O.- Petřkovice na 
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dobu neurčitou s účinnosti od 1. 12. 2015 za nájemné ve výši  300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
  325/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Lucie Stočesové, Neukončená 699, O.- Petřkovice o odkoupení části pozemku parc. č. 

1894/1 orná půda o výměře cca 20 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

že nemá záměr prodeje části pozemku parc. č. 1894/1 orná půda o výměře cca 20m
2 

v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 

c) doporučuje 

zřídit na tuto část pozemku parc.č. 1894/1 věcné břemeno chůze a jízdy s tím, že geometrický 

plán pro vyznačení břemene zajistí žadatelka na své náklady 

 
  326/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Kateřiny Pchálkové ze dne 26. 10. 2015, která zastupuje investora p. Kateřinu 

Černou, o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „ Inženýrské 

sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě Petřkovicích – VSAKOVÁNÍ“ 

 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Inženýrské 

sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě Petřkovicích – VSAKOVÁNÍ“ 

 
  327/24 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy č.1-P/2015 o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Ludgeřovice a 

SMO, městským obvodem Petřkovice, která se týká uložení kanalizačního potrubí  DN 300 

pod povrchem části pozemku p. č. 604/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v rozsahu 

geometrického plánu č. 1845-028/2014, a přístupu a vjezdu za účelem provádění oprav, 

rekonstrukce, kontroly a odstranění tohoto kanalizačního potrubí, za úplatu za zřízení 

služebnosti inženýrské sítě dle znaleckého posudku ve výši  37 403,- Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy č.1-P/2015 o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

     
  328/24 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost manželů Figarových ze dne 5. 11.  2015, vlastníků pozemků parc. č. 440/4 a 440/11 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, o vyjmutí těchto pozemků z území označených jako veřejné 

prostranství, které tam jsou zahrnuty dle platné OZV č.  13/2010 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství,  v platném znění 

 

 



 - 3 - 

 

 

 

                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) vydává  

souhlasné stanovisko k vyjmutí pozemků parc.č. 440/4 a 440/11 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy z území označených jako veřejné prostranství 

 

c) ukládá 

tajemníkovi zaslat tento souhlas odboru financí a rozpočtu MMO k dalšímu řešení 

 

  329/24 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády 

č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 

2015 

 

  330/24 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670, příspěvková organizace, paní Haně Hrubé, v souladu s nařízením vlády č. 

278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 

2015 

 
  331/24 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

svůj návrh ze dne 14. 7. 2014 na vykoupení částí pozemků parc. č. 1818/29 a 1849/1, oba v  

k.ú. Petřkovice u Ostravy, za účelem rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu pro stavbu 

„Petřkovice, kanalizační stoka T – část B – II. etapa“ – stoka T15c-1, podaný na majetkový 

odbor MMO 
 

b) upřesňuje  

rozsah požadovaného výkupu pozemků parc. č. 1818/29 a 1849/1, oba v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, z důvodu výstavby kanalizace, takto: jedná se o pruh o šířce 8 m a délce cca 100 m, 

s počátkem od hranice pozemku parc. č. 1849/2 a koncem na hranici pozemků parc.č. 1863 a 

1864/1, kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 


