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U S N E S E N Í 
 

z 29. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. ledna 2020 

(č. 367/29 – 377/29) 

 

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

Omluveni :       I. Mikulica 

 

 

 

 

 

369/29 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 27. Rady MOb Petřkovice ze dne 7.1. 2020 

368/29 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2 /2020, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...................................................................  o  50  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ..................................................................  o  50  tis. Kč 

(Navýšení položky 5169 -  nákup služeb v KD Petřkovice – ples městského obvodu) 

369/29 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemků parc. č. 1260/47 o výměře 200 m
2
 a parc. č. 1260/48 o výměře 159 

m
2
 v kat.úz. Petřkovice u Ostravy – dle nájemních smluv,

 
z důvodu úmrtí nájemce  

370/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2007 na pronájem části pozemku parc. č. 

536 o výměře 186 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy mezi Městským obvodem Petřkovice a p. 

Vlastou Slavíkovou, z důvodu změny trvalého pobytu nájemkyně na adresu Hlučínská 141/243, 

Ostrava –Petřkovice 725 29  

 

b) souhlasí 

s uzavřením  Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2007 na pronájem části pozemku parc. 

č. 536 o výměře 186 m
2
, z důvodu změny trvalého pobytu nájemkyně 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2007  

371/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 15. 1. 2020, kterou podali Mgr. Klára Šafránová, Ostrava-Bělský les a Václav 

Šafrán, Ostrava-Hošťálkovice, o souhlas se změnou příjezdové komunikace na pozemcích parc. 

č. 961/1 a 962 v kat. území Petřkovice u Ostravy pro novostavbu rodinného domu na pozemku 

parc. č. 963 v kat. území Petřkovice u Ostravy; příjezdová komunikace byla již vyasfaltovaná 
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b) souhlasí  

se změnou  příjezdové komunikace na pozemcích parc. č. 961/1 a 962 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 963 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy,  s podmínkou, že žadatelé  Mgr. Klára Šafránová a Václav Šafrán si budou provádět 

zimní údržbu této účelové příjezdové komunikace na vlastní náklady 

372/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 10.1.2020  FIRMY  Ing. Barteček, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, která na 

základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, o vyjádření ke 

stavbě „Ostrava-Petřkovice 1630/3, přípojka NNk“ 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava – Petřkovice 1630/3, přípojka NNk“ dle doloženého SITUAČNÍHO PLÁNU 

z 12/2019 č. výkresu: IP-12-8025824; jedná se o přípojku NN na ul. Sokolí pro připravovanou 

novostavbu RD na pozemku parc.č. 1630/3, přípojka bude provedena v zeleném pásu podél místní 

komunikace a pod komunikací protlakem 

373/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Stavební úpravy chodby 

v budově č.p. 786“ v rozsahu popisu třem subjektům s tím, že termín pro podání nabídek je do 

3.2.2020 do 9.00 h. 

374/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Výměna dřevěného 

schodiště v obecní budově č.p. 17/254“ v rozsahu popisu třem subjektům s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 3.2.2020 do 9.00h. 

375/29 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Ing. Martin Barteček“, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 

Ostrava – Petřkovice 1630/3, příp. NNk. Jedná se o zemní kabelové vedení NN v pozemku parc. 

č. 1642/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy (ul. Sokolí). 

 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, Mob Petřkovice se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Martin 

Barteček“ pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1630/3, příp. NNk v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná 

se o zemní kabelové vedení NN v pozemku parc. č. 1642/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy (ul. 

Sokolí) 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy 



 - 3 - 

 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

376/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 10  ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi SMO, městským obvodem 

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

oblasti, v roce 2020, vč. upřesnění výše platby za rok 2020 podle počtu obyvatel, platba činí 

98.100,- Kč/rok 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 10 ke Smlouvě o partnerství 

377/29 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě na pronájem prostor určených k podnikání v domě č.p. 239/5 

na ul. K Černavám v Ostravě – Petřkovicích, mezi  společností STARÉ NÁDRAŽÍ s.r.o., IČ 

0750148,  a SMO,  městským obvodem Petřkovice, kdy tímto dodatkem se navyšuje měsíční 

záloha za dodávku vody a za odvádění odpadních vod z 3200 Kč na 4000,- Kč/měsíc, s účinností 

od 1.2. 2020  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 4 


