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U S N E S E N Í 
 

z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. března 2020 

(č. 415/33 – 430/33) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 

 

415/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 32. Rady MOb Petřkovice ze dne 4.3. 2020 

416/33 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 10/2020, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 …………………………………….…  o  200 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby  za rok 2019 – KD) 

- zvýší běžné příjmy na § 3412, pol. 2324 …………………………...…………...…  o  16 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2019 – Sokolovna) 

- zvýší běžné příjmy na § 3612, pol. 2324 …………………………...…………...…  o  11 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2019 – obecní byty) 

- zvýší běžné příjmy na § 5512, pol. 2324 …………………………...…………...…  o  24 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2019 – hasičárna) 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o  251 tis. Kč 

(Navýšení rezerv) 

417/33 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o dílčím přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za období 

1.1.2019 – 30.09.2019, vyhotovenou auditorem BDO Audit s.r.o. Brno, na základě přezkoumání 

dne 27.11.2019 

418/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 9 m
2 

a části pozemku parc. č. 1900/1 o výměře 

9 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy DIAMU, státnímu podniku odštěpnému závodu ODRA, 

Sirotčí 1145/7, O.-Vítkovice 703 00, na dobu určitou s účinnosti od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2030 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300 Kč/rok, jako pozemků na kterých jsou 

umístěny pozorovací a odplyňovací vrty  
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

419/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2015 na pronájem části pozemku parc. č. 

105/1 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy mezi Městským obvodem Petřkovice a p. 

Kateřinou Neuwirtovou, Ryšlinkova 168/11, O.-Petřkovice 725 29, z důvodu změny příjmení 

z Barabaschová na Neuwirtová  

 

b) souhlasí 

s uzavřením  Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2015 na pronájem části pozemku parc. 

č. 105/1 o výměře 20 m
2
, z důvodu změny příjmení, s účinností od 1. 4. 2020  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2015 

420/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o povolení zvláštního užívání ze dne 2. 3. 2020, za účelem uložení „sítě elektronických 

komunikací společnosti CETIN, a.s. v rámci stavby: WTTx_O2_T_OSBAL_OK, na pozemcích 

parc. č. 1981/1, 1981/5  a 1879 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kterou podala společnost 

Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, která na základě Plné moci 

zastupuje společnost CETIN, a.s., Praha 9  
  
b) souhlasí  

s uložením „sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. v rámci stavby: 

WTTx_O2_T_OSBAL_OK, na pozemcích parc. č. 1981/1, 1981/5  a 1879 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, kterou podala společnost Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – 

Lhotka, která na základě Plné moci zastupuje společnost CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9, s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu 

421/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání ve zvýšeném suterénu kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 79 m
2
 (místnosti č. N01.10 a N01.11), paní 

Naděždě Grichnikové, Ludgeřovice, IČ: 71803530, za účelem provozování hračkovnictví a 

papírnictví, za nájemné ve výši 730,-Kč/1m
2
, tj. 57 670,- Kč/rok + platba vodné, stočené, energie, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.4.2020  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 

422/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v suterénu kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 9 m
2
 (místnost č. N01.29), paní Naděždě Grichnikové, 

Ludgeřovice, IČ: 71803530, za účelem provozování skladu pro obchod hračkovnictví a papírnictví, 
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425/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Novpro FM, s.r.o., která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce a.s., ze dne 3.3.2020, o vyjádření ke stavbě „Ostrava-Petřkovice 1454-22, DTS, NNk – 

výkopové sondy“; důvodem žádosti je, že v chodníku se nachází dešťová kanalizace, u které není 

znám vlastník, proto žádají o vyjádření k 3 ks výkopových sond, které zjistí umístění dešťové 

kanalizace 

 

b) souhlasí  

s realizací stavby „Ostrava-Petřkovice 1454-22, DTS, NNk – výkopové sondy“; sondy budou 

umístěné v pozemcích parc.č. 1942/9 – 1 sonda a parc.č. 1942/10 – 2 sondy; sondy budou 

provedeny ručním výkopem, sonda bude provedena v šířce chodníku, délce 1,5 m a hloubce 1,2 m; 

chodník bude rozebrán a poté bude chodník uveden do původního stavu 

 
426/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Novpro FM, s.r.o., která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce a.s., ze dne 3.3.2020, o vyjádření ke stavbě „Ostrava-Petřkovice 1454-22, DTS, NNk“; 

jedná se o zemní kabel NN podél komunikace Petřkovická 

za nájemné ve výši 750,-Kč/1m
2
, tj. 57 670,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinností od 1.4.2020  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 

423/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v zázemí sálu kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, o celkové velikosti 36 m
2
 (místnosti č. N1.12, N1.13, a 1/2 N1.11, 

N1.11a, N1.17), paní Lucii Mušálkové, Ludgeřovice, IČ: 87250977, za účelem provozování 

pedikúry a manikůry, za nájemné ve výši 1000,- Kč/1m
2
, tj. 36 000,- Kč/rok, součástí nájmu je i 

platba za energie, na dobu určitou od 1.3.2020 do 31.12.2020, tento náhradní prostor je přidělen 

z důvodu probíhající rekonstrukce vstupu do KD 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 

424/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v zázemí sálu kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, o celkové velikosti 36 m
2
 (místnosti č. N1.15, N1.14,  a ½ N1.11, 

N1.11a, N1.17), paní Vladislavě Osmančíkové, Ludgeřovice, IČ: 73337099, za účelem 

provozování kosmetických služeb, za nájemné ve výši 1000,- Kč/1m
2
, tj. 36 000,- Kč/rok, součástí 

nájmu je i platba za energie, na dobu určitou od 1.3.2020 do 31.12.2020, tento náhradní prostor je 

přidělen z důvodu probíhající rekonstrukce vstupu do KD 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 
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b) souhlasí  

s realizací stavby „Ostrava-Petřkovice 1454-22, DTS, NNk“; jedná se o zemní kabel NNv délce 

252 m v pozemcích parc.č. 1942/5, 1942, 1942/10 a 1454/1 v kat. z. Petřkovice u Ostravy (podél 

komunikace Petřkovická) 

 
427/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti VegaCom a.s., Praha 4, ze dne 2.3.2020, o vyjádření ke stavbě 

„WTTx_O2_T_OSBAL_OK“; jedná se pokládku nové veřejné komunikační sítě tvořenou 

optickými kabely v délce cca 160 m 

 

b) souhlasí  

s realizací stavby „WTTx_O2_T_OSBAL_OK“; jedná se pokládku nové veřejné komunikační sítě 

tvořenou optickými kabely v délce cca 160 m v pozemcích parc.č. 1981/1, 1981/5  a 1879 v kat. z. 

Petřkovice u Ostravy 

 
428/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti PIPS SK s.r.o. Bratislava, o vyjádření ke stavbě „Dostavba kanalizace v ulici 

Hluboká“ 
 

b) souhlasí  

s realizací stavby „Dostavba kanalizace v ulici Hluboká“; dle katastrálního situačního výkresu C2 

z 02/2020, ve stupni DSP+DPS  

 
429/33 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci akce  „Sadová úprava 

okolí Starého nádraží“ v rozsahu popisu třem subjektům s tím, že termín pro podání nabídek je do 

30.3.2020 do 10.00 h. 

 
430/33 Rada městského obvodu 

a) projednala 

způsob fakturace, vypracovaný MOb Hošťálkovice, za zajištění pravidelného poskytování služeb 

v  oblasti SENIOR EXPRESSU pro občany městského obvodu Ostrava-Petřkovice, dle 

předloženého materiálu  
 

b) schvaluje 

předložený způsob fakturace, vypracovaný MOb Hošťálkovice, za zajištění pravidelného 

poskytování služeb v  oblasti SENIOR EXPRESSU pro občany městského obvodu Ostrava-

Petřkovice 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


