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U S N E S E N Í 
 

z 31. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. února 2016 

(č. 395/31 – 407/31) 

 

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

Omluveni                     :  Ing. M. Robenek 

  

  395/31 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4 /2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..........................................................  o     80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 .........................................................  o     80 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 ..........................................................  o      5 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................  o   178 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ..................................................  o   178 tis. Kč 

 
  396/31 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ivo Žabenského, Květná 256/16, O. – Petřkovice o změnu nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parc. č. 1768/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy, z důvodu úmrtí 

paní Jarušky Žabenské, stávajícího nájemce 

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 576 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  397/31 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost, kterou podala UNIGEO a. s., Místecká 329/258, 720 00 O. – Hrabová, ze dne 4.2. 

2016, o povolení vstupu na pozemek parc. č. 1274 v kat. území Petřkovice u Ostravy z 

důvodu provedení atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním 

vzduchu) 
 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemek parc. č. 1274  v kat. území Petřkovice u Ostravy a provedení 

atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu 

ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, po provedení průzkumu bude 

pozemek uveden do původního stavu 

 
  398/31 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

Oldřicha Malovaného, nar. 26. 04. 1964, trvale bytem Hlučín,                                    

s platností do 31. 12. 2016 

 

c) pověřuje 

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

práce 

 

  399/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava komunikace na ulici Údolní-

Ostrava Petřkovice“ uchazeči: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

zastoupená předsedou předst. Jiřím Slívou a místopředsedou předst. František Kročilem 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  
 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 209 351,30 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo, po přidělení finančních prostředků z rozpočtu SMO 

 
  400/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zateplení bytového domu Hlučínská 

320/204, Ostrava Petřkovice“ uchazeči: 

LEŠENÍ Ostrava, s. r. o. 

zastoupená Martin Piecha - jednatel 

se sídlem:   Jahodová 534/1, Ostrava - Petřkovice 

IČ: 28655664    DIČ: CZ28655664 
 

za cenu nejvýše přípustnou:    1 023 804,00 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  401/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

chodníku v části Nordpól“ v rozsahu předložené technické zprávy a slepého rozpočtu, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 26. 2. 

2016 
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  402/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

chodníku ul. Koblovská“ v rozsahu předložené technické zprávy a slepého rozpočtu, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 26. 2. 

2016 

 

  403/31 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

OV/23/e/2016/Ha mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, 

která se týká umístění nadzemního vedení NN v pozemku parc. č. 1906/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Oprava chodníků – nasvětlení přechodu v 

Petřkovicích, nemocnice, SO 401-EL“, v délce 10 m, za úplatu ve výši 1.210,- Kč vč. DPH 
 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení 

 
  404/31 Rada městského obvodu 

a) projednala 

nabídku paní Marty Vítkové ze dne 10. 2. 2016 na darování popř. odkup 1/4 pozemku parc. č. 

99/8 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Petřkovice u Ostravy, o výměře 38 m
2
, kterého 

je vlastnicí, pozemek je zastavěn stavbou tělocvičny 

 

b) souhlasí  

s nabytím tohoto pozemku 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto nabídku Zastupitelstvu k dalšímu projednání 

 
  405/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Darovací smlouvy mezi SMO, Městským obvodem Petřkovice a zájmovým 

spolkem Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava, IČ 48804517, která se týká 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-  Kč jako finanční spoluúčast na nákladech, 

které jsou v přímé souvislosti s poskytováním sociální služby Projektu VÝZVA u občanů, 

kteří mají v obci trvalé bydliště, a to na odlehčovací službu RESPIT a na integrační klub 

BRÁNA, v roce 2016 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
406/31 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 365/27 ze dne 21. 12. 2015) 

a) projednala 

žádost Dopravního podniku Ostrava, a. s. ze dne 11. 2. 2016 o změnu stanoviska k návrhu na 

zavedení zastávek MHD v režimu na znamení v městském obvodě Petřkovice 
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                     Ivo Mikulica                               Rudolf Schmuch 

                        starosta                                      místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

b) ruší 

své usnesení č. 365/27 ze dne 21. 12. 2015 
 

c) souhlasí 

se zavedením zastávek na znamení v městském obvodě Petřkovice u všech pěti navržených 

zastávek takto: 

linka 98                     U Garáží 

linka 98                    Za Obchodem 

linka 98                      Havraní 

linka 34                      K Lidicím 

linka 52, 56, 67, 68   Petřkovice nemocnice 
 

d) ukládá  

tajemníkovi zaslat tento souhlas Dopravnímu podniku Ostrava, a. s. 

 
407/31 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 370/28 ze dne 5. 1. 2016) 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání ve zvýšeném suterénu kulturního domu     

č. p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 65 m
2
 

 


