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U S N E S E N Í 
 

z 40. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. června 2016 

(č. 523/40 – 535/40) 

  

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

Omluveni                      :  Mgr. M. Konečná 

 

  523/40 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 27/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………….  o  75 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612. pol 6121 …………………………….…….. o  75 tis. Kč 

 
  524/40 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Moniky Janků, O.- Petřkovice, ze dne 8. 6. 2016, o pronájem části pozemku parc. č. 1571 

o výměře 261 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 261 m
2
 v kat. území Petřkovice u  

Ostravy 

 
  525/40 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Karla Staše, O. – Mor. Ostrava, ze dne 10. 6. 2016, o pronájem pozemku parc. č. 1262 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem postavení karavanu na tomto pozemku 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronajmout pozemek parc. č. 1262 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem 

umístění  karavanu 

 
  526/40 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Josefa Trejtnara, O.- Petřkovice, ze dne 23. 3. 2016, doplněnou 14. 6. 2016,  o Územní 

souhlas a Právo provedení stavby „Přístupového chodníku k domu č. p. 652 na pozemku parc. č. 

52/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy“, přes pozemek parc.č. 54 
 

b) souhlasí  

se stavbou chodníku na pozemku parc. č. 54 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu „Přístupový chodník k domu č. p. 652 na 

pozemku parc. č. 52/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy“ mezi SMO, MOb Petřkovice a p. 

Josefem Trejtnarem, na pozemku parc.č. 54 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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d) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  527/40 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 1776/4, 1776/5, 1776/7 a 1776/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v lokalitě U 

Jana, ze státu na obec 

 

b) ukládá 

starostovi zaslat žádost o bezúplatný převod pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

 
  528/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Výstavba tělocvičny u 

ZŠ č. p. 136 v Ostravě – Petřkovicích – náhradní výsadba“ v rozsahu předloženého projektu a 

slepého rozpočtu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání 

nabídek je do dne 18. 7. 2016 

 
  529/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Spojovací chodník mezi 

MŠ a ZŠ, ul. U Kaple“ v rozsahu technické zprávy a slepého rozpočtu, čtyřem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  

18. 7. 2016 

 
  530/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření dodatku č. 15/2016 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO, městským 

obvodem Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis dlouhodobého 

hmotného majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouho hmotného majetku 

na základě každoroční inventarizace 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 15/2016 ke smlouvě o výpůjčce 

 
  531/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na pronájem prostor určených k podnikání – místnosti ve 

zvýšeném suterénu kulturního domu č. p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, mezi  

p. Le Trung Tien, IČ 61453366 a SMO,  městským obvodem Petřkovice, kdy tímto dodatkem se 

stanovuje měsíční záloha za vytápění ve výši 500,- Kč, s účinností od 1. 7. 2016, na základě 

napojení na topný systém KD  
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                          starosta    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1 

  532/40 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

záměnu povrchu hřišť u stavby „Sportovní areál u školy v Petřkovicích“, kdy původní umělá 

tráva vč. zásypu křemičitým pískem bude nahrazena umělým sportovním povrchem EPDM 

odpružený dvouvrstvý, finanční hodnota obou povrchů je stejná, tato záměna povrchů je 

řešena jako méně práce a vícepráce  

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2016 mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a STAVIA – silniční stavby, a. s., Ostrava – Kunčičky, která se týká  

méněprací a víceprací  v rámci stavby „Sportovní areál u školy v Petřkovicích“ 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 

  533/40 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

vydaný souhlas společností ČEZ Distribuce a. s. s umístěním dopravního zrcadla na sloup    

č. 229 venkovního vedení NN 0,4kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. na ul. Hlučínské, 

parc. č. 446 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, které bude sloužit pro výjezd z domu 

č. p. 101 na ul. Hlučínské 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV-Podmokly, která se týká  umístěním 

dopravního zrcadla na sloup č. 229 venkovního vedení NN 0,4kV ve vlastnictví ČEZ 

Distribuce, a. s. na ul. Hlučínské, parc. č. 446 v k.ú.  Petřkovice u Ostravy, které bude sloužit 

pro výjezd z domu č. p. 101 na ul. Hlučínské, na náklady vlastníka domu č. p. 101 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

  534/40 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

 

  535/40 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. 

Monice Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 


