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U S N E S E N Í 
 

z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července 2016 

(č. 536/41 – 547/41) 

  

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

Omluveni                     :   -  

 

  536/41 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1152/ZM1418/18 ze dne 22. 6. 2016, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 28/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, 4137, ÚZ 6402, ORG 511 .................................................................   o  1 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 .............................................................................  o  1 tis. Kč 

  

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 29/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………….  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ……………………………………… o  30 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 ……………………………………….  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ……………………………………… o  10 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………  o  83 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ……………………………………… o  83 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………….............    o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3326, pol. 5171 ………………………………………   o  50 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  537/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Statutárního města Ostrava, majetkového odboru, ze dne 17. 6. 2016, o stanovisko k 

bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1906/162 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1906/162 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, z majetku statutárního města Ostravy na stát 
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  538/41 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost o souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1260/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy za 

účelem realizace odplyňovacího vrtu 
 

b) vydává 

souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1260/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem 

realizace odplyňovacího vrtu VM – OV č.184 

 
  539/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Jiřího Valenty, Ostrava- Zábřeh ze dne 22. 6. 2016, která na základě plné moci 

zastupuje investora Mgr. Evu Schenkovou, o souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášením 

stavby „Stavební úpravy rodinného domu, Balbínova 825/11a, Ostrava- Petřkovice“ 

 

b) vydává 

souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášení stavby „Stavební úpravy rodinného domu 

Balbínova 825/11a, Ostrava- Petřkovice“ podle předložené PD 

 
  540/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jindřicha Seidla, O.- Petřkovice ze dne 13. 7.  2016 o pronájem pozemku parc. č. 

1892/9 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1892/9 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice                                                        

u Ostravy      

 
  541/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 

v Ostravě – Petřkovicích – náhradní výsadba“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

Hluboká 693/15A 

725 29 Ostrava – Petřkovice 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 

za cenu nejvýše přípustnou:  774 471,97 Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  542/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U 

Kaple“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 
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Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148, DIČ: CZ285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou:   1 163 366,60 Kč včetně DPH 
 

b) zmocňuje 

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

města Ostravy 

 
  543/41 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/O/5575/2016-HMSU 

mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, která se týká umístění zemních kabelů NN a nadzemního vedení NN 

v pozemcích parc.č. 1906/3 a 1906/7 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Oprava 

chodníků – nasvětlení přechodu v Petřkovicích“ za úplatu 21 200,- Kč vč. DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/O/5575/2016-HMSU mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, která se týká umístění zemních kabelů NN a nadzemního vedení NN 

v pozemcích parc.č. 1906/3 a 1906/7 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Oprava 

chodníků – nasvětlení přechodu v Petřkovicích“ za úplatu 21 200,- Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

 
  544/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 2 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 

mění stávající účel „prodej koženého zboží a ovoce a zeleniny“ na „prodej ovoce-zeleniny a 

smíšeného zboží“, s účinností od 1. 8. 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2 

 
  545/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Dopravního podniku Ostrava ze dne 27. 6. 2016 o úpravu autobusové zastávky linky č. 

98 Petřkovice náměstí, z důvodu zvýšení bezpečnosti 

b) konstatuje 

že městský obvod Petřkovice nedisponuje finančními prostředky na stavební úpravy nástupiště 

linky 98 Petřkovice náměstí 
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  546/41 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

novou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky "Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p, 136 v 

O.- Petřkovicích", zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona Č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, v platném znění  

 

b) 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  

 

c) 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.  

 

d) 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.  

 

e) ukládá  

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

komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu b) 

tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání  

 

f) zmocňuje  

tajemníka k elektronickému podepisování dokumentů zveřejňovaných na profilu zadavatele  

 
  547/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu ze dne 19. 7. 2016 o: 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

-  souhlas pronajímatele s pronájmem nebytových prostor domu občanské vybavenosti č. p. 239 

(Dům zahrádkářů), včetně přilehlého pozemku, třetí osobě p. Marku Lorecovi, O. - Poruba, 

IČ: 05261562, na dobu určitou do 31. 10. 2016, za účelem provozování restaurační činnosti 

-  snížení nájmu v období od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 na 1,- Kč/dané období 

 

b) souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor domu občanské vybavenosti č. p. 239  (Dům zahrádkářů), 

včetně přilehlého pozemku, třetí osobě p. Marku Lorecovi, O.-Poruba, IČ: 05261562, na dobu 

určitou do 31. 10. 2016, za účelem provozování restaurační činnosti 

 

c) rozhodla 

o snížení nájmu za pronájem domu občanské vybavenosti č. p. 239 na ul. K Černavám v Ostravě 

– Petřkovicích, Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace Petřkovice, na období od 

1. 7. 2016 do 31. 10. 2016, na 1,- Kč 

 


