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U S N E S E N Í 
 

z 35. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. dubna 2020 

(č. 440/35 – 446/35) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 

 

440/35 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 34. Rady MOb Petřkovice ze dne 31.3. 2020 

441/35 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  11/2019 kterým se: 

- sníží běžné  výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................   o  726 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2221, pol. 5171 .................................................................   o  726 tis. Kč 

(Oprava zastávky MHD lékárna) 

Jedná se o přesun fin. prostředků z § 6409 – rezervy na opravu zastávky MHD linky 52 – Lékárna; 

finanční rezerva se pak doplní o tuto částku z přebytku hospodaření, který se bude schvalovat na 

zastupitelstvu v červnu 

442/35 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace ze dne 27. 3. 2020 pro realizaci stavby 

„Ostrava-Petřkovice 1630/3, příp. NNk“ na pozemku parc. č. 1642/3 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, ul. Sokolí, kterou podala společnost Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2-Vinohrady, která na základě Plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuci, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

 

b) souhlasí  

se stavbou „Ostrava-Petřkovice 1630/3, příp. NNk“ na pozemku parc. č. 1642/3 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, ul. Sokolí dle situačního plánu č. IP-12-8025824 s podmínkou, že pozemek 

bude uveden do původního stavu 

443/35 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vybudování odstavné plochy s živým plotem místo zeleně 3 ks keřů dle původního 

návrhu  ze dne 8. 4. 2020, kterou podal Jiří Vrbka, Ostrava-Petřkovice (jednalo by se o malou 

úpravu projektu v prostoru u vchodových dveří domu č.p. 864), v rámci stavby „Oprava místní 

komunikace – spojovací cesta mezi ul. Hlučínskou a Údolní“ (dvůr za domem č.p. 119) 

  

b) nesouhlasí 

s vybudováním odstavné plochy s živým plotem místo zelené a 3 ks keřů, dle původního návrhu, v 

rámci stavby „Oprava místní komunikace – spojovací cesta mezi ul. Hlučínskou a Údolní“ 



 - 2 - 

 

 

 
445/35 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, ze dne 30.3. 2020, o udělení 

výjimky ve stanovení počtu dětí ve třídách na 28 dětí, celkem se žádá  o udělení výjimky ve 2 

třídách, naše MŠ má celkem 3 třídy 

 

b) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670,  pro školní rok 2020/21, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 
446/35 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, mezi OSA – Ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Praha 6, IČ 63839997, a SMO -  městským obvodem 

Petřkovice, která se týká hudební produkce u příležitosti Plesu městského obvodu, konaného dne 

11.1. 2020, poplatek činí 2075,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

444/35 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Regenerace hlavní 

travnaté plochy v areálu FC Odra Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem subjektům s tím, že termín 

pro podání nabídek je do 27.4.2020 do 10.00 h. 


