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U S N E S E N Í 
 

z 29. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. ledna 2016 

(č. 371/29 – 383/29) 

 

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

Omluveni :  - 

 
  371/29 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za nebytové prostory v kulturním domě na ulici 

Hlučínská 139/239 v Ostravě – Petřkovicích paní Lence Matýskové, IČ 73020109, ve výši 29 

292,- Kč; jedná se o dluh za měsíce 07/2015 – 12/2015; jmenovaná uhradí svůj dluh v pěti 

splátkách a to 4 splátky á 7 000,- Kč a jedna splátka ve výši 1 292,- Kč; splatnost 

jednotlivých splátek je k 29. dni v měsíci počínaje měsícem únor 2016 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

 
  372/29 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice ze dne 18. 1. 2016 o navýšení rozpočtu 

školy o mimořádné výdaje na výměnu PVC ve třídě a malování, z důvodu změny místnosti 

družiny na kmenovou třídu 
 

b) souhlasí  

s navýšením rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice o 65.000,- Kč dle bodu a) tohoto 

usnesení 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  2/2016, kterým se: 
 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113. pol. 5331 (základní škola) ............................   o   65 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 (rozp. rezerva) ...............................   o   65 tis. Kč 

 
  373/29 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Patricie Krakovkové, Šilheřovická 261/14, O.- Petřkovice, ze dne 21. 12. 2015, o 

pronájem části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy a 

vydání souhlasu se zpevněním této plochy (u MK Šilheřovická) 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

b)   
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  374/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jana Pavlici, Šilheřovická 280/39, O.- Petřkovice, ze dne 21. 12. 2015, o pronájem 

části pozemku parc. č. 1917 o výměře 15m
2
 (2,5 x  6 m) v kat. území Petřkovice u Ostravy a 

vydání souhlasu se zpevněním této plochy (u MK Šilheřovická) 
 

b) rozhodla    

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 15m
2
 v kat. území Petřkovice u  

Ostravy 

 
  375/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Richarda Juraška, Šilheřovická 614, O.- Petřkovice, ze dne 12. 1. 2016, o pronájem 

části pozemku parc. č. 1917 o výměře 27m
2 

(1,8 x 15 m) v kat. území Petřkovice u Ostravy a 

vydání souhlasu se zpevněním této plochy (u MK Šilheřovická) 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 27m
2
 v kat. území Petřkovice u  

Ostravy 

 
  376/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vyjádření a o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodních a kanalizačních 

přípojek k pozemkům parc. č. 1080/2, 1075 a 1088 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kterou 

podala dne 13. 1. 2016 Ing. Monika Kalusová, Jahodová 740/16, O.- Petřkovice, která na 

základě plné moci zastupuje Bohuslava Dvořáka a Karlu Dvořákovou, majitele pozemků  

parc. č. 1080/2, 1075 a 1088 
 

b) souhlasí 

se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku  parc. č. 1080/2 z pozemku parc. č. 

1920 přes pozemek parc. č. 1080/5 a vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemky parc. 

č. 1075 a 1088 z pozemku parc. č. 1920  vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

c) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu dle bodu b) tohoto usnesení 
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  377/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

Výzvu SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA se sídlem v Hlučíně, ze dne 5. 1. 2016, o vyjádření, 

zda městská část Ostrava - Petřkovice souhlasí s umístěním dvouproudové silnice ve 

stávajícím koridoru pro vybudování nové trasy I/56 a zda je tato trasa nové silnice I/56 v 

územním plánu městské části Ostrava - Petřkovice 
 

b) nemá námitek 

s umístěním dvouproudové silnice ve stávajícím koridoru pro vybudování nové trasy silnice 

I/56 
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c) sděluje 

že v platném územním plánu Statutárního města Ostravy je nová silnice I/56 plánovaná jako 

čtyřproudová silnice a o závazné stanovisko je nutno požádat Statutární město Ostrava, útvar 

hlavního architekta a stavebního řádu 

 
  378/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

udělování souhlasu formou závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, podmínka souhlasu obce je podkladem pro přiznání dávky 

hmotné nouze – doplatek na bydlení 
 

b) rozhodla  

o udělení souhlasu ve formě závazného stanoviska, aby orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad 

práce) určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovacím zařízení A4D STUDIO, 

spol. s. r. o., Neukončená 498/13, Ostrava-Petřkovice, tuto osobu: 

Karel Orava, nar. 12. 08. 1953, trvale bytem, Ostrava                                    

s platností do 31. 12. 2016 
 

c) zmocňuje 

Ing. Šárku Robenkovou, referentku sociální péče, k zaslání souhlasu dle bodu b) na úřad 

práce 

 
  379/29 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Pravidla odboru ochrany životního prostředí MMO pro budování podzemních stanovišť 

závěsných kontejnerů na tříděný komunální odpad 

 
  380/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 6  ke Smlouvě o partnerství uzavřené mezi Městským obvodem 

Petřkovice a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení, převážně v kulturní 

oblasti, v roce 2016, vč. upřesnění výše platby za rok 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 6 ke smlouvě o partnerství 

 
  381/29 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Smlouvy o dílo  mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností MV 

STAVBY Vjačka, s. r. o., Ludgeřovice, která se týká realizace akce „Rekonstrukce garáže v 

obj. SDH Petřkovice“   
 

b) schvaluje  

znění této smlouvy o dílo 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této Smlouvy o dílo 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  382/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

na základě žádost ředitele ZUŠ Petřkovice o změně doby nájmu, u Nájemní smlouvy ze dne 

11. 6. 2015, kterou se pronajímá jedna místnost ve školní budově č. p. 2, Základní umělecké 

škole Petřkovice, z doby neurčité na dobu určitou do 31. 8. 2016 
 

b) zmocňuje    

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2015 

 
  383/29 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s umístěním stavby „Dům pro sociální účely“ na pozemcích  parc. č. 331, 335/1, 335/6, 

335/7, 336, 337 a 338/1, vše v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, které jsou 

městskému obvodu svěřeny dle obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve 

znění změn a doplňků 
 

b) doporučuje   

zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice souhlasit s odejmutím dotčených pozemků dle 

bodu a) tohoto usnesení ze svěření městského obvodu   
 

c) ukládá   

starostovi předložit bod b) tohoto usnesení zastupitelstvu k rozhodnutí 

 


