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U S N E S E N Í 
 

z 42. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. srpna 2016 

(č. 548/42 – 562/42) 

  

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

Omluveni                     :  - 

 

  548/42 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04458/RM1418/65 ze dne 26. července 2016, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2016 – dotace na 

výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí; jedná se o dotaci na 

výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi;  našemu obvodu byla schválena částka 117 000,- Kč 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo 30/2016, kterým se: 

 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

           na  pol. 4116 , ÚZ 13015  ………………. ..............................................  o  117 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, UZ 13015……………...…………  o    83 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, UZ 13015 …………..……………  o    22 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, UZ 13015…………………...........  o      7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5167, UZ 13015   ………………………  o      5 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 31/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ……………………………………….  o  10 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 …………………… ……............   o  10 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 …………………………..…………..  o   10 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3613, pol. 6121 …………………………………   o   10 tis. Kč 

 

- zvýší běžné příjmy na § 3612, pol. 2324 ………………………………………  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5151 ………………………………………  o   10 tis. Kč 

 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 ……………………………………..  o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5154 ……………………………………..  o    15 tis. Kč  

 

- zvýší běžné příjmy na § 3412, pol. 2324 ………………………………...........  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5154 ………………………………...........  o     5 tis. Kč 

 
d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení  
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  549/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Ondřeje Klučky ze dne 25. 7. 2016 o povolení uložení vodovodní přípojky a 

přípojky elektronických komunikací na pozemek parc. č. 1945 pro plánovanou výstavbu RD na 

pozemku parc. č. 1617/4 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky a přípojky elektronických komunikací na 

pozemku parc. č. 1945 v délce 39,2 m pro plánovanou výstavbu RD na pozemku parc. č. 1617/4 

vše v kat. území Petřkovice u Ostravy dle přiložené situace 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a ing. Ondřejem 

Klučkou, která se týká výstavby vodovodní přípojky a přípojky elektronických komunikací na 

pozemku parc. č. 1945 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
  550/42 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Radmily Mamulové, O. – Petřkovice, ze dne 4. 8. 2016, o souhlas s uložením 

vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 1920 pro připojení plánované novostavby 

RD na pozemcích parc. č. 1091 a 1092 vše  
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1920 

pro plánovanou výstavbu RD na pozemcích parc. č. 1091 a 1092 vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a p. Radmilou 

Mamulovou, která se týká výstavby vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 1920 

pro připojení plánované novostavby RD na pozemcích parc. č. 1091 a 1092 vše  
 
v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

  551/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mgr. Moniky Konečné, O.- Petřkovice, ze dne 20. 7. 2016, o připojení pozemků parc. č. 

1649/8, 1649/9 a 1649/10 na místní komunikaci ul. Havraní pozemek parc. č.1944 vše v kat. 

území  Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí  

souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu PČR ze dne 20. 7. 2016 ke zřízení sjezdu 

z pozemku parc. č. 1649/9 v kat. území Petřkovice u Ostravy na místní komunikaci Havraní  
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c) vydává 

souhlas s připojením pozemků parc. č. 1649/8, 1649/9 a 1649/10 na místní komunikaci ul. 

Havraní pozemek parc. č. 144 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  552/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Sweco Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava ze dne 22. 7. 2016 o vydání 

závazného stanoviska k bouracím pracím, jedná se zrušení stávající jednotné kanalizace v místní 

komunikaci Jahodová a přilehlých pozemcích v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Jahodová“ 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko s předloženou projektovou dokumentaci společnosti SWECO 

Hydroprojekt a. s. č. zak. 3150440102 s podmínkou, doplnit v Katastrálním situačním výkrese č. 

C.2 v nově budované dešťové kanalizaci šachtici pro napojení a odvedení dešťových vod 

z pozemku parc. č. 1903/1 a z domu občanské vybavenosti č. p. 239 na pozemku parc. č. 1905,  

přes pozemek parc. č. 1056/1, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  553/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

předloženou PD ve stupni DSP pro stavbu „ Bydlení v přírodě – Landek propojení na ul. Údolní 

– objekt SO 01.100 komunikace 

 

b) souhlasí 

s předloženou PD ve stupni DSP pro stavbu „ Bydlení v přírodě – Landek- propojení na ul. 

Údolní  – objekt SO 01.100 komunikace 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu části komunikace na pozemcích parc. č. 1260/1 a 

260/24 v kat. území Petřkovice u Ostravy dle předložené PD mezi SMO, MOb Petřkovice a 

společností JTA Holding, spol. s r. o., Petřkovická 861/5, O. - Petřkovice 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 

  554/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 261 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Monice Janků, Petřkovická 334, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 9. 2016, za nájemné ve výši 522,- Kč/rok 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
  555/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu pozemku parc. č. 1892/9 o výměře 20 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Jindřichu Seidelovi, Do Luk 774, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
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lhůtou, s účinnosti od 1. 9. 2016 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
  556/42 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Davida Dluhoše, O.- Petřkovice, ze dne 27. 7. 2016, o pronájem části pozemku parc. č. 

1427/1 a části pozemku parc. č. 1427/3 o výměře 8 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy pro 

odstavné stání  

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1427/1 a části pozemku parc. č. 1427/3 o výměře  

8 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy      

 
  557/42 Rada městského obvodu 

a) projednala  

udělování souhlasu formou závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, podmínka souhlasu obce je podkladem pro přiznání dávky 

hmotné nouze – doplatek na bydlení 

 

b) rozhodla 

o udělení souhlasu ve formě závazného stanoviska, aby orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad 

práce) určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Komerční spisovna 

Ostrava, spol. s. r. o., Neukončená 498/13, Ostrava-Petřkovice, tuto osobu: 

Petra Konečného, nar. 10. 10. 1959, trvale bytem Ostrava                                    

s platností do 31. 8. 2017 

 

c) pověřuje 

Ing. Šárku Robenkovou, referentku sociální péče, k zaslání souhlasu dle bodu b) na úřad práce 

 
  558/42 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 42/2008 ve výši 1.000,- Kč pro její nevymahatelnost 

 

b) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 36/2008 ve výši 1.500,- Kč pro její nevymahatelnost 

 

  559/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou na základě 

plné moci firmou Profiprojekt s. r. o., která se týká stavby nezbytného technického vybavení 

území nadzemním elektrickým vedením vys.napětí VN 22kV včetně podpěrného bodu/ 

železobet. sloupu; účelem stavby je přeložení nadzemního vedení VN 22 kV z důvodu 

plánované výstavby RD v těsné blízkosti vedení VN, v částech pozemků parc. č. 1900/1 – ost. 

plocha, o délce 195 bm a parc. č. 1924 – ost. plocha, délce 2 bm, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy; celková délka 197 bm, za úplatu 400 Kč za každý i započatý délkový metr + DPH 
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu „Ostrava Petřkovice, přeložka VN 184 JTA“ 

 
  560/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností ČR – DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s., Energie – 

stavební a báňská a.s. a Green Gas DPB a.s. na akci „ Komplexní řešení problematiky metanu ve 

vazbě na stará důlní díla“; jedná se o záměr umístit na pozemku parc. č. 1260/1 – ostatní plocha 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy spolu s ohrazením v ploše 2 m x 2 m bezpečnostní prvek 

Odplyňovací vrt „VM-OV č. 184“ zakončený odfukovacím komínkem; dále bude zřízena stezka 

přes pozemek parc. č. 1260/1 k bezpečnostnímu prvku a to v šíři 0,75 m; úplata za zřízení 

služebnosti umístění bezpečnostního prvku včetně ohrazení a služebnosti stezky bude stanovena 

dohodou, a to 150,- Kč/m
2
 za umístění bezpečnostního prvku a 150,- Kč/m

2
 stezky dle skutečné 

výměry, stanovené geometrickým plánem 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

 
  561/42 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost MUDr. Viktorie Škutové jako jednatelky společnosti MUDr. Viktorie Škutová s. r. o.,  ze 

dne 9. 8. 2016, o ukončení pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č. p. 148 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, a to dohodou k 30. 9. 2016 
 

b) souhlasí   

s  ukončením pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č. p. 148 na ul. Hlučínské v Ostravě 

- Petřkovicích  společností MUDr. Viktorie Škutová s. r. o., IČ 28610431, a to dohodou k 30. 9. 

2016   
 

c) rozhodla  

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí domu č. p. 148 o výměře 93 m
2
, na 

adrese Hlučínská 133, Ostrava – Petřkovice, za účelem provozování ordinace praktického lékaře 

 
  562/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lucie Stočesové, p. Jana Stočese a sl. Moniky Malákové o zřízení  služebnosti 

věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 1894/1 ve vlastnictví SMO, MOb 

Petřkovice,  pro přístup na pozemek parc. č. 1894/9, kterého jsou vlastníky, každý z 1/3, vše 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

předložený geometrický plán č. 1940-21/2016 ze dne 23. 5. 2016 pro vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku parc. č. 1894/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla 

o bezúplatném zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro každého vlastníka pozemku parc. č. 

1894/9 přes část pozemku parc. č. 1894/1,  oba v kat. území Petřkovice u Ostravy, výměra 
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                     Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

                        starosta  místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

věcného břemene činí 18m
2
 , dle Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene 

k části pozemku č. 1940-21/2016 ze dne 23. 5. 2016, na dobu časově neomezenou 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 


