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U S N E S E N Í 
 

z 34. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března 2020 

(č. 432/34 – 439/34) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 
434/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a společností JTA – Holding, spol. s r.o., Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava – 

Petřkovice, IČ: 25816624, na zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí v pozemcích 

parc. č. 1453/1, 1453/3, 1454/11, 1906/63, 1906/64, 1941/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a 

společností JTA – Holding, spol. s r.o., Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 

25816624, na zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí: plynovod DN 63, vodovod DN 

63 a kanalizace DN 200 v pozemcích parc. č. 1453/1, 1453/3, 1454/11, 1906/63, 1906/64, 1941/1 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy; rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 

2182-28/2020, délka uložení těchto sítí činí 296 m, cena za 1 m délky je 400,- Kč bez DPH, 

jednorázová náhrada činí 118.400,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

432/34 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 33. Rady MOb Petřkovice ze dne 17.3. 2020 

433/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadová úprava okolí Starého nádraží“  

uchazeči: 

Ing. Kristián Korner  

Hluboká 693/15a, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

IČ: 11524162 

za cenu nejvýše přípustnou:  247 447,92 Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zakázky malého rozsahu na realizaci stavby 

„Sadová úprava okolí Starého nádraží“ 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  
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438/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

na základě Nařízení vlády ČR č. 211, dle kterého jsou uzavřeny některé provozovny, o prodloužení 

splatnosti nájemného za měsíce duben a květen 2020, do 30.6.2020, a to u provozoven, kterých se 

týká uzavření, v Petřkovicích se to týká 9 provozoven, dle předloženého materiálu 

 

b) ukládá 

tajemníkovi informovat tyto nájemce o rozhodnutí rady 

435/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Miroslava Krömera, Dolní Benešov, o uzavření smlouvy o právu umístit a provést 

stavbu  nové inženýrské sítě (plynovod, vodovod) na pozemku parc. č. 1627/5, k. ú. Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu s panem Miroslavem Krömerem, Dolní 

Benešov, na uložení nové inženýrské sítě (plynovod, vodovod) v pozemku parc. č. 1627/5, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy (místní komunikace Sokolí), pro připravovanou novostavbu RD na jeho 

sousedním pozemku parc.č. 1630/3 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

436/34 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí obecního domu č.p. 320 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 105 m
2
, Janu Jančíkovi, Ostrava - Petřkovice, IČ: 48420450, 

za účelem provozování prodejny potravin a skladu se zaměřením na masné výrobky, za nájemné ve 

výši 500,- Kč/1m
2
, tj. 52 500,- Kč/rok + platba za vodné a stočené, na dobu určitou 5 let, 

s účinností od 1.2.2020  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o nájmu 

437/34  Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice o prodloužení nájmu na byt č. 1, ul. Petřkovická 

č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.3. 2020 
 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1, 

kterým se prodlužuje nájemní poměr na byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží v bytovém domě č.p. 334 

na ul. Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, paní Monice Janků, trvale bytem Petřkovická č.p. 

334 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 2 měsíců s účinností od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020, s 

podmínkou, že pokud neuhradí svůj dluh na nájemném vůči úřadu, nebude ji už nájemní smlouva 

dále prodloužena a p. Janků bude  ukončen nájemní vztah  
 

c) zmocňuje  
starostu k podpisu Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1 
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439/34 Rada městského obvodu 

a) projednala 

 žádost pana Kamila Tešnara, nájemce prostor v domě č.p. 239 (restaurace Staré nádraží), ze dne 

25.3. 2020, o prominutí nájmu, z důvodu nuceného uzavření provozovny nařízení vlády ČR č. 211 

 

b) odkládá 

své rozhodnutí v této věci zhruba o měsíc, splatnost nájmu zatím je prodloužena do 30.6.2020 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


