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U S N E S E N Í 
 

z 24. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 5. listopadu 2019 

(č. 302/24 – 313/24) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

 

302/24 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení Rady města č. 02447/RM1822/36 ze dne 15. října 2019, kterým rozhodla o změně cha-

rakteru části investičního transferu ve výši 3559 tis. Kč na neinvestiční u akce Rekonstrukce kul-

turního domu Petřkovice, a to vzhledem ke skutečnosti, že část výdajů realizovaných v rámci re-

konstrukce má charakter neinvestiční (stoly, židle, šatní skříňky, spotřební materiál aj.) 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 44/2019, kterým se: 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 3500, org. 611……………………………………..  o   3 559  tis. Kč 

- zvýší převody mezi mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol.4137, ÚZ 3500, org. 511………………………………………  o   3 559 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce kulturního domu Petřkovice 

na § 3392, pol.  6121, ÚZ 3500, org. 1100006000000………………………..  o   3 559 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Rekonstrukce kulturního domu Petřkovice 

na § 3392, pol. 5137, ÚZ 93, org. 1100006000000 …………………………..  o   3 559 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  45/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o 13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021 ………………………………………….  o   6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5021 ………………………………………….  o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ………………………………………….  o   5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení dohod o pracovní činnosti – vítání občánků, 

uklízečka v sokolovně a údržbář v KD) 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

303/24 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 2098 o výměře 21 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Patriku 

Biravskému, Aloise Gavlase 49/5, 700 30 O.-Dubina na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 12. 2019 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  
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304/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petra Spáčila ml., ul. Údolní, O. – Petřkovice,, ze dne 1. 11. 2019, o skončení pronájmu 

pozemku parc. č. 435/1 a 435/2 o celkové výměře 305 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, uza-

vřený na pana Petra Spáčila st. z důvodu úmrtí a žádost o pronájem těchto pozemků parc. č. 435/1 

a 435/2 o celkové výměře 305 m
2
 

 

b) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemku parc. č. 435/1 a 435/2 o celkové výměře 305 m
2 

z důvodu úmrtí ná-

jemce
 
k 30. 11. 2019 

 

c) rozhodla 

o záměru  pronájmu pozemku parc. č. 435/1 o výměře 212 m
2
 a parc. č. 435/2 o výměře 93 m

2
 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy 

305/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Tomáše a Miroslavy Střílkových, ul. Hlučínská, O.-Petřkovice, ze dne 21. 10. 2019, o 

skončení pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 190 m
2
 a části pozemku parc. č. 534/1 o 

výměře 24 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 190 m
2
 a části pozemku parc. č. 

534/1 o výměře 24 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, a to dohodou ke dni 30. 11. 2019 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Skončení nájmu  

306/24 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost společnosti Projekt 2010 s.r.o. Ostrava-Vítkovice, ze dne 24.10.2019, o vyjádření 

k projektové dokumentaci ve stupni DSP+DPS pro stavbu „ Petřkovice – Kanalizační stoka T, 

část B – IV. a V. etapa, v k.ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita Nordpol) 

 

b) souhlasí   

s projektovou dokumentací ve stupni DSP+DPS pro stavbu „ Petřkovice – Kanalizační stoka T, 

část B, IV. a V. etapa“ v k.ú. Petřkovice u Ostravy, s podmínkou, že po dokončení stavby „ Petř-

kovice – Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa“ budou na pozemcích komunikací dotčených 

stavbou provedeny nové povrchy v celé délce a šířce komunikace 

307/24 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Dušana a Venduly Maindových, ul. Včelařská, O.- Petřkovice, ze dne 30.10.2019, o vydání 

souhlasu se stavbou plotu na pozemku parc.č. 974 v hranici pozemku parc.č. 1916 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává  

souhlas se stavbou plotu na pozemku parc.č. 974 v hranici pozemku parc.č. 1916 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy dle přiložené situace 
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308/24 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Ing. arch. Thanasise Kotupase, Klimkovice, který zastupuje stavebníka Vojtěcha Jeremiáše, 

Ostrava – Poruba, ze dne 30.10.2019, o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku parc.č. 

1951- místní komunikace ul. U Kaple, se stavbou „ Přístřešku pro parkování“ na pozemcích 

parc.č. 213/1 a 210/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas se stavbou „ Přístřešku pro parkování“ na pozemcích parc.č. 213/1 a 210/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

309/24 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost pana Tomáše Volného, ul. Hlučínská, Ostrava- Petřkovice, ze dne 21.10.2019, o povolení 

výstavby malého přístřešku pro osobní automobil na pozemku parc.č. 601/4 Petřkovice u Ostravy 

( vlastník – SMO, městský obvod Petřkovice), jedná se o pozemek u domu č.p. 295, který slouží 

jako společný dvůr 

 

b) konstatuje, 

že MOb Petřkovice v celém městském obvodu vyhrazená místa nepovoluje 

 

c) nesouhlasí 

se stavbou přístřešku na pozemku parc.č. 601/4 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

310/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

 návrh Smlouvy o dílo u podlimitní veřejné zakázky na akci „Protipovodňová opatření – oprava 

opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ s vítězným uchazečem, který podal 

nejnižší nabídkovou cenu: K2 stavební Moravia s.r.o, Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava, IČ 

28573994 za 34.138.937,- Kč bez DPH (41.308.113,77 Kč vč. DPH)  

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných 

břehů Ludgeřovického potoka“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a vítězným uchazečem 

K2 stavební Moravia s.r.o, Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava, IČ 28573994 za 34.138.937,- Kč 

bez DPH (41.308.113,77 Kč vč. DPH) 

  

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

311/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh upravených a doplněných zásad „Senior Express Hošťálkovice“ pro poskytování služby 

přepravy pro občany s trvalým pobytem v městském obvodě Petřkovice 

 

b) schvaluje 

tyto zásady, s účinností od 1.2.2020 
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312/24 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, která se mění v souvislosti s novelou 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění 
 

b) souhlasí 

a nemá připomínek k tomuto návrhu OZV o místním poplatku ze psů 

 

c) požaduje 

v tomto návrhu OZV o místním poplatku ze psů, v Příloze č. 1, u Městského obvodu Petřkovice, 

upravit sazby takto: 

sazba b) (RD 2. pes) – snížit z 500 Kč na 200 Kč 

sazba d) (byt 2. pes) – snížit z 1500 Kč na 700 Kč 

sazba g) (držitel nad 65 let) – zvýšit ze 100 Kč na 150 Kč 

sazba h) (držitel nad 65 let 2. pes) – zvýšit ze 150 Kč na 200 Kč, 

důvodem úprav je zreálnění těchto plateb na úroveň jiných městských obvodů naší velikosti 

 

d) projednala 

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

mění v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění 
 

e) souhlasí 

a nemá připomínek k tomuto návrhu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

c) schvaluje 

poskytování služby „Senior Expres Hošťálkovice“ pro občany s trvalým pobytem v MOb Petřko-

vice, s účinností od 1.2.2020 

313/24 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

udělení výjimky Základní škole Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, pro plavecký výcvik 

v letech 2019 a 2020, který je možno realizovat v Bazénu Mexiko, Hladnovská 259/128, Ostrava - 

Muglinov 


