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U S N E S E N Í 
 

z 34. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. března 2016 

(č. 446/34 – 456/34) 

 

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

Omluveni                      :  -  

  

  446/34 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 13/2016, kterým se:    

- sníží běžné výdaje  na § 6409, pol. 5901 ..........................................................   o 185 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 ...........................................................   o   85 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ...........................................................   o 100 tis. Kč 

 
  447/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Milana Henka, Šilheřovická 362, O.- Petřkovice, ze dne 15. 3. 2016, o pronájem části 

pozemku parc. č. 1917 o výměře 24 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy (odstavné stání) a 

žádost o souhlas o právu provést stavbu 
 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 24 m
2
 v kat. území Petřkovice                                                      

u Ostravy 

 
  448/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadové úpravy svahu-ul. Hlučínská“ 

uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

Hluboká 693/15A 

725 29 Ostrava – Petřkovice 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 

za cenu nejvýše přípustnou: 475 256,30 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  449/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh přemístění kabelů na dvojitý sloup, který bude umístěn na pozemku parc. č. 1906/87 – 

ostatní plocha, zeleň v k. ú. Petřkovice u Ostravy za úplatu 100,- Kč + DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3, pro stavbu THS 897718/16 (přemístění kabelů a 
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skříně z domu č.p. 320 na nový sloup), na pozemku parc.č. 1906/87 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč bez DPH 
 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

 
  450/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Ohňostroje – Zbyněk Vařecha, ze dne 9. 3. 2016, o udělení výjimky z obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012, jedná se o ohňostroj u příležitosti 

firemní oslavy v areálu Landek parku dne 16. 4. 2016 ve 21:50, délka ohňostroje cca 4 – 6 minut 

 

b) souhlasí 

s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012, z čl. 4 

odst. 1, udělení výjimky je v pravomoci rady 

 
  451/34 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce v hodnotě 158 633,86 Kč bez DPH, v rámci stavby „Oprava komunikace na ulici 

Údolní – Ostrava - Petřkovice“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2016 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a STAVIA – silniční stavby, a. s., Ostrava – Kunčičky, která se týká  víceprací  

v rámci stavby „Oprava komunikace na ulici Údolní – Ostrava - Petřkovice“ 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  452/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o změně nájemní smlouvy ze dne 24. 3. 2010, kterou se pronajímá nebytový prostor v kulturním 

domě č.p. 139 na ul. Hlučínská v Ostravě - Petřkovicích p. Jaroslavu Riedlovi JR Cyklosport, 

Ostrava - Petřkovice, předmětem změny je souhlas s podnájmem části prostor třetí osobě ke 

stejnému účelu 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

 
  453/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO, 

Městským obvodem Petřkovice (půjčitel) a příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., Ostrava-Muglinov (vypůjčitel), která se týká  

rozšíření bezúplatné zápůjčky o pozemek parc. č. 335/5 ostatní plocha, ostatní komunikace  v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, za účelem vybudování stavby „Dům pro sociální účely v lokalitě 

Petřkovice“, z důvodu dipdozičního posunu stavby 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  454/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lenky Onderkové ze dne 24. 2. 2016, kterou nám postoupil MMO 1. 3. 2016, o  

zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu, popř. s prodejem části pozemků parc. č. 335/1 a 

337 v kat. území Petřkovice u Ostravy  
 

b) bere na vědomí 

skutečnost, že naše  zastupitelstvo dne 17. 3. 2016 souhlasilo s odejmutím svěřených pozemků, 

mj. i parc. č. 335/1 a parc. č. 337 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, dotčených plánovanou výstavbou 

Domu pro sociální účely v lokalitě Petřkovice 
 

c) souhlasí 

se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu, popř. s prodejem části pozemků parc. č. 335/1 

a 337 v kat. území Petřkovice u Ostravy, lokalita U Jana, která slouží jako příjezd a přístup 

k rod. domu č. p. 568 p. Onderkové 
 

d) ukládá  

tajemníkovi zaslat žádost p. Onderkové spolu se stanoviskem rady  majetkovému odboru MMO 

k dalšímu řešení 

 
 455/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci dodávky a montáže 2 ks zastávkových přístřešků 

GEOMERE GE 210a-SS dodavateli: 

mmcité  a. s. 

Bílovice 519, 687 12 Bílovice 

IČ: 27670864, DIČ: CZ 27670864 

za cenu nejvýše přípustnou: 189. 151,30 Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem objednávky 

 
 456/34 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice ve 2. čtvrtletí 2016 takto: 12. 4., 26. 4., 10. 

5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2016 

 


