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U S N E S E N Í 
 

z 38. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 24. května 2016 

(č. 496/38 – 513/38) 

 

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

Omluveni                     :   - 

  

  496/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou žádost ZO ČZS Ostrava Petřkovice ze dne 16.5. 2016 o finanční příspěvek na 

pořádání výstavy „Živá zahrada“ v září 2016 

 

b) schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ZO ČZS Ostrava – Petřkovice na nákup aranžerského 

materiálu a potravin pro degustaci na výstavu „Živá zahrada“ v září 2016 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  23/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901  .....................................................   o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429  pol. 5222 ......................................................   o     5  tis. Kč 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace 

 
  497/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1771/1 o výměře 114 m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, Kateřině Čeganové a Petru Čeganovi, Zahradní 16, Hlučín, na dobu neurčitou 

s účinnosti od 1. 6. 2016 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem využití jako zahrada 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
  498/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu části pozemku parc. č. 962 o výměře 54 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Vlastimilu Němcovi, Včelařská 745/15, O.- Petřkovice na dobu určitou po dobu demoličních 

a stavebních prací, nejdéle do 31. 12. 2017, s účinnosti od 1. 6. 2016, za nájemné ve výši 

300,- Kč/rok, za účelem zřízení zařízení staveniště 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  
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  499/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Petra Huberta ml., Ryšlinkova 871/12a, Ostrava - Petřkovice, ze dne 19. 5. 2016, 

o souhlas k oplocení části pozemku parc. č. 105/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí  

se stavbou oplocení části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 22 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, plot bude vysoký 1,2 m – stejná výška jako vedlejší plot 

 

  500/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Petra Huberta ml., Ryšlinkova 871/12a, Ostrava – Petřkovice, ze dne 19. 5. 2016, 

o souhlas s umístěním přístavby zádveří na části pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy a o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
 

b) souhlasí 

s umístěním přístavby zádveří na části pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu, s podmínkou, že přístavba bude 

vzdálena 1 m od obruby komunikace 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  501/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku FC Odra Petřkovice ze dne 12. 5. 2016 o souhlas s umístěním opěrné zídky do 

výšky 1 m na pozemku parc. č. 1453/1  v kat. území Petřkovice u Ostravy  a o uzavření 

smlouvy o právu umístit a provést stavbu  
 

b) souhlasí  

s umístěním opěrné zídky do výšky 1 m a délky 69,9 m na pozemku parc. č. 1453/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  502/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., Paskov  ze dne 18. 5. 2016 o souhlas s umístěním 

vrtu a oplocení 2x2 m na pozemku parc. č. 1260/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s umístěním vrtu a oplocením 2x2 m na pozemku parc. č. 1260/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

v rámci projektu „Komplexní řešení metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském 

kraji“ 
 

c) souhlasí  

s trasou stezky (pěší přístup o šířce 0,75 m) k danému vrtu na pozemku parc. č. 1260/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
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  503/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy 

č. p. 2 ZŠ v O. - Petřkovicích“ uchazeči: 
 

MV STAVBY Vjačka, s. r. o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 

Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148, DIČ: CZ285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 321 725,44 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje  

starostu podpisem smlouvy o dílo, po přidělení finančních prostředků z rozpočtu SMO 

 
  504/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky č. .../2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku, předpokládaná účinnost od 1. 10. 2016 
 

b) souhlasí 

s návrhem obecně závazné vyhlášky č. .../2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku 
   
c) požaduje 

zařadit do přílohy č. 3. návrhu OZV č. …/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku, akce konané v MOb Petřkovice „Rej čarodějnic“ konaný 29. nebo 30. 5., dále 

„Petřkovický Bigboš“ konaný v červnu a „Pochod okolo Petřkovic“ konaný v září 
 

d) ukládá 

tajemníkovi zaslat toto stanovisko dle bodu b) a požadavek dle bodu c) odboru vnitřních věcí 

MMO k dalšímu řešení 

 
  505/38 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

OV/147/d/2016/Ha mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, 

která se týká umístění nadzemního vedení NN v pozemku parc.č. 1922/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, 

Autoservis“, v délce cca  8 m za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení  
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  506/38 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

OV/148/d/2016/Ha mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, 

která se týká umístění nadzemního vedení NN v pozemku parc. č. 1922/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, 

Šilheřovická“, v délce cca 11 m za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení  

 
  507/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Darovací smlouvy č. 14/2016 mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258, na poskytnutí finančního příspěvku 

20 000,- Kč, na akci Pochod okolo Petřkovic v roce 2016 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu Darovací smlouvy č. 14/2016 

 

  508/38 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti Envisolar energy s. r. o. Ostrava – 

Slezská Ostrava,  IČ 28573552, ve výši 15 000,- Kč, na podporu sportovně - vzdělávací akce 

„Den otců 2016“ 

 

  509/38 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, od společnosti   Envisolar energy s. r. o. Ostrava – Slezská 

Ostrava,  IČ 28573552, ve výši 15 000,- Kč, na zajištění kulturně - sportovní akce „Den dětí“ 

na konci školního roku 2016 

 

  510/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 21055 mezi SMO - 

Městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., kdy třetí 

osobou  (odběratelem) se stává Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava 

– Petřkovice, smlouva se týká dodávky vody a odvádění odpadních vod do a z objektu č. p. 

239 na ul. K Černavám, s účinností od 10. 5. 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
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  511/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

žádost p. Petry Skácelíkové ze dne 18. 5. 2016, nájemkyně nebytového prostoru v domě č. p. 

17 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o souhlas s umístěním klimatizační jednotky na 

pravou boční stěnu domu  
 

b) souhlasí 

s umístěním klimatizační jednotky na boční pravou stěnu domu č. p. 17 na ul. Hlučínská, ve 

výšce min. 3 m, na náklady p. Skácelíkové 

 
  512/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání veřejné zakázky pod názvem „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - 

Petřkovicích“, formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání výzvy zájemcům k podání 

nabídek na zhotovitele předmětné stavby v  rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého 

materiálu 
 

b) jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Ivo Mikulica, starosta 

2. Mgr. Monika Konečná, členka rady 

3. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti  TRAINER  s. r. o.   
 

náhradníci členů 

1. Ing. Karel Gattnar, tajemník 

2. Ing. Tereza Staškovanová, referent investic a správy majetku  

3. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s. r. o. 
 

c) jmenuje 

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 

1. Ivo Mikulica, starosta 

2. Mgr. Monika Konečná, členka rady 

3. Ing.arch. Petr Lichnovský, zpracovatel dokumentace předmětné stavby      

4. Ing. Jaroslav Průša, odborník v oblasti výstavby 

5. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti  TRAINER  s. r. o. 
 

 náhradníci členů 

1. Rudolf Schmuch, místostarosta 

2. Ing. Karel Gattnar, tajemník 

3. Ing. Tereza Staškovanová, referent investic a správy majetku 

4. Ing. Miloš Robenek, člen rady 

5. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s.r.o. 
 

d) ukládá  

tajemníkovi všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise 

s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu  a) tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání 
 

e) zmocňuje  

tajemníka k elektronickému podepisování dokumentů zveřejňovaných na profilu zadavatele 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

  513/38 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  24/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901        ...................................................   o     20  tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 ...................................................  o     20  tis. Kč 

 


