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U S N E S E N Í 
 

z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 

(č. 426/33 – 445/33) 
 

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

Omluveni                     :   -  
  

  426/33 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2016 kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 .........................................................   o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 .........................................................  o  30 tis. Kč 
 

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

- zvýší investiční výdaje na § 3421, pol. 6122 ...................................................  o  50 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..........................................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5137 .........................................................  o  20 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, ÚZ 94 ..............................................  o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5156, ÚZ 94 .............................................  o  50 tis. Kč 

    

b) bere na vědomí       

usnesení rady města č. 03328/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 5 700 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci „Sportovní 

areál u školy v Petřkovicích“ z kapitálové rezervy odboru investičního 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 10/2016, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 41375347, ÚZ 3500, org 611 ...........................................  o  5 700 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6903 – Sportovní areál u školy v Petřkovicích  

na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 .................................................................  o  5 700 tis. Kč 

 

d) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3328/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým se městskému obvodu Petřkovice poskytne 1 500 tis. Kč formou neinvestiční 

dotace na opravu povrchu ulice Údolní 

 

e) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 11/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

    na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 93, org 511 .......................................................  o  1 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu povrchu ul. Údolní   

    na § 2212, pol. 5171 , ÚZ 93.....................................................................  o  1 500 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu c) a e) zastupitelstvu ke schválení 
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  427/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1/2014/B ze dne 02. 04. 2014, kterým se 

prodlužuje slečně Kláře Šafarčíkové, nar. 13. 04. 1993, nájemní poměr na byt č. 5 v domě 

č.p. 17 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 

2016 
 

b) zmocňuje  

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  428/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice 

ke dni 31. 12. 2015 

b) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 

Ostrava - Petřkovice ke dni 31. 12. 2015 

 

c) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29 

Ostrava - Petřkovice ke dni 31. 12. 2015 

 
  429/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC ODRA Petřkovice, z. s., ze dne 8. 3. 2014, o souhlas městského obvodu se stavbou 

opěrné zídky na pozemku parc. č. 1453/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, a žádost o 

uzavření smlouvy o právu provést tuto stavbu opěrné zídky, výšky 0,75 m a délky 63 m 
 

b) nesouhlasí 

se stavbou této opěrné zídky 
 

c) ukládá 

tajemníkovi odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 

  430/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o stanovisko ze dne 2. 3. 2016, k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce 

ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy – II. etapa“, kterou podalo SWECO 

Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava 

 

b) souhlasí 

s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy – II. etapa“ 
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  431/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Jana a Lucie Stočesových ze dne 9. 3. 2016 o souhlas s umístěním stavby  

rodinného domu a garáže na pozemku parc. č. 1894/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává souhlas 

s umístěním stavby rodinného domu a garáže na pozemku parc.č. 1894/4 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
  432/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost o stanovisko ze dne 2. 2. 2016, kterým majetkový odbor MMO žádá o upřesnění 

výměry u záměru prodeje části pozemku parc. č. 581/1, který je nově dle GP označen jako 

parc. č. 581/10 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 581/1, který je nově dle 

GP ozančen jako parc. č. 581/10 o výměře 66 m
2
 

 

  433/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Vojtěcha Kopečka, Hlučín, o odkoupení pozemku parc. č. 47/1 zahrada  o výměře 83 

m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 za podmínky, že p. Kopeček se 

stane vlastníkem sousední  nemovitosti č. p. 170, ul. U Sokolovny 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  434/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Moniky Kalusové ze dne 9. 3. 2016,  která zastupuje investora Řeznictví Janus 

s.r.o., o souhlas se stavbou ocelového přístřešku na pozemku parc. č. 590 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou ocelového přístřešku na pozemcích parc. č. 590 a 594/1 za podmínky, že stavba 

bude postavena pouze na té části pozemku parc. č. 594/1, kterou má fa Řeznictví Janus s.r.o. 

nyní v nájmu a ohraničenou stávajícím plotem, a nezasáhne dále do pozemku parc. č. 594/1 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ocelového přístřešku na pozemku parc. č. 594/1 

v kat. území Petřkovice u Ostravy v rozsahu stávajícího pronájmu a výšky dle předložené 

projektové dokumentace 
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d) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
  435/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 15 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Janu Pavlicovi, Šilheřovická 280/39, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 4. 

2016, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem odstavného stání pro osobní automobily 
 

b) souhlasí 

s provedením zpevněného povrchu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 15 m
2 

v kat. území 

Petřkovice  u Ostravy dle přiložené situace, za podmínek: 

- stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby 

- stání bude provedeno ze zámkové dlažby nebo betonových zatravňovacích dlaždic 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
 436/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Patricii Krakovkové, Šilheřovická 261/14, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od    

1. 4. 2016, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem odstavného stání pro osobní 

automobily 

 

b) souhlasí 

s provedením zpevněného povrchu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2 

v kat. území 

Petřkovice  u Ostravy dle přiložené situace, za podmínek: 

- stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby 

- stání bude provedeno ze zámkové dlažby nebo betonových zatravňovacích dlaždic 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  437/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Richardu Juraškovi, Šilheřovická 614, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 4. 

2016, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem odstavného stání pro osobní automobily 
 

b) souhlasí 

s provedením zpevněného povrchu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 27 m
2 

v kat. území 

Petřkovice  u Ostravy dle přiložené situace, za podmínek: 

- stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby 

- stání bude provedeno ze zámkové dlažby nebo betonových zatravňovacích dlaždic 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
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  438/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 576 m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, Ivu Žabenskému, Květná 256/16, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od  

1. 4. 2016 za nájemné ve výši 1 152,- Kč/rok 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
  439/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Terénní a sadové úpravy ul. Hlučínská“ 

uchazeči: 

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. 

zastoupena p. Bohuslavem Dvořákem – jednatel společnosti 

Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

IČ: 26825261, DIČ: CZ26825261 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 177 788 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  440/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy svahu 

- ul. Hlučínská“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že 

termín pro podání nabídek je do dne 24. 3. 2016 

 
  441/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

sdělení Státního pozemkového úřadu, postoupené majetkovým odborem MMO dne 8. 3. 

2016, k možnému bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1454/2 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, kdy bezúplatně je možné převést pouze místní komunikaci 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 1454/2 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy (lokalita U Jana) a to té části, která je zastavěna místní komunikací III. 

třídy č. 17c, o velikosti cca 5,5 x 44 m, tj. cca 242 m
2
, ze Státního pozemkového úřadu na 

Statutární město Ostrava 
 

c) ukládá 

tajemníkovi nechat zpracovat geometrický plán na oddělení této místní komunikace 

 

d) ukládá 

starostovi poté předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice   Městského obvodu Petřkovice  

  442/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání – 3 místnosti ve 

zvýšeném suterénu kulturního domu č. p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o 

výměře 65 m
2
, za účelem prodeje koženého zboží, ovoce a zeleniny, panu Le Trung Tien, 

Budovcova 330/8, Ostrava – Radvanice, IČ 61453366, za nájemné ve výši 730,- Kč/1 m
2
/rok 

+ poplatky za služby, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 4. 

2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

  443/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

studii „Prověření možnosti zatrubnění Petřkovického potoka“ z prosince 2015, zaslanou 

investičním odborem MMO 
 

b) bere na vědomí 

dvě navržené varianty rekonstrukce zatrubnění v této studii 
 

c) ukládá 

starostovi požádat Statutární město Ostrava o zařazení této stavby do kapitálového rozpočtu 

pro rok 2017 

 

  444/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

dokumentaci „Zvýšení bezpečnosti v křižovatce ul. Hlučínská (nová) x ul. Balbínova v O. - 

Petřkovicích“ z 02/2016, kterou zpracovala společnost Ostravské komunikace, a. s. 
 

b) bere na vědomí 

navržené dopravní opatření, které tato dokumentace obsahuje 

 

  445/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky ZŠ Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o připravovaném turistickém 

pobytu žáků 8. tříd v květnu 2016, lokalita Vítkov - Zálužné 
 

b) rozhodla  

o poskytnutí příspěvku 30. 000,- Kč Základní škole Ostrava – Petřkovice na tuto akci 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ..........................................................  o  30 tis. Kč 

 


