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U S N E S E N Í 
 

z 35. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. dubna 2016 

(č. 457/35 – 463/35) 

 

Přítomní členové rady :  R. Schmuch, , P. Kukučka, Ing. M. Robenek 

Omluveni                      :  I. Mikulica, Mgr. M. Konečná 

 

  457/35 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 03560/RM1418/53 ze dne 30. března 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci „ZŠ 

Petřkovice – výstavba tělocvičny“,  a to převodem z kapitálového rozpočtu odboru investičního 

MMO 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 14/2016, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

           na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500,  org  611 .................................................. o  5 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové  výdaje na akci 6902 – ZŠ Petřkovice – výstavba tělocvičny   

           na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 .................................................................  o  5 000 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3559/RM1418/53 ze dne 30. března 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy ve výši 72 % 

z celkových nákladů, nejvýše však 500 tis. Kč, pro městský obvod Petřkovice na realizaci 

projektu „Sadové úpravy svahu – ulice Hlučínská“  

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 15/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

           na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500, ÚZ 1030,  org  511 ................................. o  500  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  na § 3745, pol. 5169 , ÚZ 1030 ......................................... o  500  tis. Kč 

 

e) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 16/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5139 ................................................................. o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5169 ................................................................ o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o   60 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ...............................................................  o   60 tis. Kč 
 

f) ukládá 

starostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 
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  458/35 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o souhlas s umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy – II. etapa“ na pozemcích parc.č. 1454/16, 1906/22 a 1450, kterou podalo 

SWECO Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, dne 1.4. 2016  

 

b) souhlasí 

s umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy – II. 

etapa“ na pozemcích parc.č. 1454/16,  1906/22 a 1450 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

c) požaduje 

po provedené stavbě uvést dotčené pozemky do původního stavu 

 
  459/35 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost svazku Region Poodří, Bartošovice, ze dne 4.4. 2016, o možnost zřízení věcného 

břemene na realizovanou stavbu „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském 

kraji“ za jednorázovou úplatu 100,- Kč bez DPH, bez ohledu na rozsah velikosti věcného 

břemene, kdy důvodem změny z bezúplatného věcného břemene je novela zákona č. 589/1992 

Sb. o dani z příjmu 
 

b) souhlasí  

s možností zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 100,- Kč bez DPH, bez ohledu na 

rozsah velikosti věcného břemene  

 

c) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a svazkem 

Region Poodří , Bartošovice, IČ 69581762, která se týká umístění veřejně přístupné komunikace 

pro cyklisty „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji“ v pozemcích 

parc.č. 1906/35, 1906/36 a 1934/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, o celkové výměře  věcného 

břemene 62,3 m
2
, za jednorázovou úplatu 100,- Kč bez DPH, bez ohledu na rozsah velikosti 

věcného břemene 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu této Smlouvy o zřízení služebnosti 

 
  460/35 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky dětské rehabilitace v Hlučíně o poskytnutí příspěvku na každodenní komplexní 

péči Mariky Rút Valentové v jejich zařízení, za úplatu ve výši 7.000,-Kč měsíčně 
 

b) bere na vědomí 

informaci Ing. Robenkové o obdobném zařízení v Ostravě pro děti, které je s volnou kapacitou, 

bez žádosti o příspěvek městských obvodů 
 

c) rozhodla 

neposkytnout příspěvek ve výši 7.000,-Kč měsíčně na poskytnutí péče v Denním stacionáři 

Hlučín 
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                     Rudolf Schmuch                                                                     Pavel Kukučka 

                        místostarosta člen rady 

             Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

d) ukládá 

sociální pracovnici Ing. Robenkové informovat maminku dítěte o obdobném zařízení v Ostravě 

 
  461/35 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Bc. Simony Tichavské, Ostrava – Poruba,  ze dne 30.3. 2016,  o pronájem místnosti v 1. 

patře KD (obřadní síň) za účelem vedení  cvičení  pro ženy 1 x týdně ve čtvrtek od 15.00 do 

16.00 hodin 
 

b) nesouhlasí 

s pronájmem místnosti obřadní síně v kulturním domě za účelem dalšího cvičení 
 

c) ukládá 

tajemníkovi odpovědět žadatelce dle rozhodnutí rady 

 
  462/35 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti AD Landek 2011 s.r.o. Ostrava – Petřkovice, ze dne 31.3.2016, o: 

- změnu názvu autobusové zastávky „Petřkovice, nemocnice“ na „Apartmánový dům Landek“ 

popř. „AD Landek“ 

- zvážení názvu ulice „U Nemocnice“ 
 

b) souhlasí  

se změnou názvu autobusové zastávky „Petřkovice, nemocnice“ na „AD Landek“ 

 

c) ukládá 

tajemníkovi zaslat žádost AD Landek 2011 s.r.o. na přejmenování zastávky odboru dopravy 

MMO, spolu se stanoviskem rady, k dalšímu řešení 

 

d) nesouhlasí 

se změnou názvu ulice „U Nemocnice“ 

 

  463/35 Rada městského obvodu 
( k usnesení č. 442/33 ze dne 15.3. 2016) 

a) rozhodla 

z technických důvodů o poskytnutí slevy z nájmu u prostor určených k podnikání – místnosti ve 

zvýšeném suterénu kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, nájemce pan Le 

Trung Tien,  a to ve výši jednoho měsíčního nájmu za měsíc duben 2016, ve výši 3.955,- Kč  


