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U S N E S E N Í 
 

z 36. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. dubna 2016 

(č. 464/36 – 471/36) 

 

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

Omluveni                      :  - 

 

  464/36 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 17/2016  kterým se:    

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................... o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 ................................................... o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 .................................................... o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5424 ................................................... o   15 tis. Kč 

 
  465/36 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za 

rok 2015 vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r. o. Brno na základě 

přezkoumávání ve dnech 21. - 22. 03. 2016, která konstatuje, že při přezkoumávání 

hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 

 
  466/36 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 24 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Milanu Henkovi, Šilheřovická 362, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou s účinnosti od 1. 5. 2016 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem odstavného stání 

pro osobní automobily 
 

b) souhlasí  

s provedením zpevněného povrchu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 24 m
2 

v kat. území 

Petřkovice  u Ostravy dle přiložené situace za podmínek : 

- stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby 

- stání bude provedeno ze zámkové dlažby nebo betonových zatravňovacích dlaždic 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu  

 
  467/36 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Kateřiny Čeganové a Petra Čegana, Hlučín, ze dne 11. 4. 2016, o vydání souhlasu 

s umístěním stavby RD a inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1771/2 a  o uzavření smlouvy 

o právu umístit a provést stavbu inž. sítí na pozemcích parc. č. 1771/11, 1772, 1771/4, 

1771/5, 1771/3, 1771/10 v k. ú. Petřkovice u Ostravy (místní komunikace Květná) 
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b) souhlasí 

s umístěním stavby RD a inž. sítí na pozemku parc. č. 1771/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a 

s umístěním inženýrských sítí (kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojka) na pozemcích 

parc. č. 1771/11, 1772, 1771/4, 1771/5, 1771/3, 1771/10 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla  

o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu inženýrských sítí (kanalizační, 

plynovodní a vodovodní přípojky) mezi městským obvodem Petřkovice a manžely Kateřinou 

Čeganovou a Petrem Čeganem, na pozemcích parc. č. 1771/11, 1772, 1771/4, 1771/5, 

1771/3, 1771/10 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  468/36 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Kateřiny Čeganové a Petra Čegana, Hlučín, ze dne 11. 4. 2016 o pronájem a 

prodej části pozemku parc. č. 1771/1 o výměře cca 114 m
2
, za účelem zahrady v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1771/1 o výměře cca 114 m
2
, zahrada v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

c) souhlasí 

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1771/1 o výměře cca 114 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

d) ukládá 

starostovi předložit tento záměr prodeje zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  469/36 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ENAG spol. s r. o., Ostrava, ze dne 18.4. 2016, o doplnění Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcným břemenům ze dne 6. 5. 

2015 o  pozemek 1906/58, kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s rozšířením stávající smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva dopovídajícího 

věcným břemenům ze dne 6. 5. 2015, která se týká stavby „Outlet Arena Moravia Ostrava – 

Přívoz“ o pozemek parc. č. 1906/58 o výměře 25 m
2
, pozemek bude dotčen přeložkou 

veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce světelného signalizačního zařízení 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcným břemenům ze dne 6. 5. 2015 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  470/36 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Vlastimila Němce ze dne 25. 4. 2016 o zábor části pozemku parc. č. 962 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy o výměře 75 – 100 m
2
, za účelem umístění zařízení staveniště, 

pozemek nyní slouží jako parkoviště a obratiště vozidel 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pouze poloviny této plochy, tj. části pozemku parc. č. 962 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy o výměře 54 m
2
 

 
  471/36 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Obecně závazné vyhlášky č. .../2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého 

rostlinného materiálu na území města 

 

b) nemá námitek   

k navrhované Obecně závazné vyhlášce č. .../2016, kterou se stanovuje zákaz spalování 

suchého rostlinného materiálu na území města  

 


