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U S N E S E N Í 
 

z 45. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. září 2016 

(č. 602/45 – 611/45) 

 

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

Omluveni                     :  P. Kukučka 

  

  602/45 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 37/2016, kterým se: 

sníží běžné výdaje na § 3429, pol. 5139 …………………………………............  o  8 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5175 ….…………………………………….  o  8 tis. Kč 
 

sníží běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 ……………………..............  o  1 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 …………………….............  o  1 tis. Kč 

 
  603/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 93m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Bc. Andrey Frankové, Nádražní 73b, Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 10. 2016 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem užívání jako 

zahrada 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této nájemní smlouvy  

 
  604/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Mgr. Kláře Davidové, V. Vlasákové 938/9, O. – Bělský Les a Václavu Šafránovi, Aleje 173, 

Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 10. 2016 za 

nájemné ve výši 418,- Kč/rok, za účelem příjezdové komunikace 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu této nájemní smlouvy  

 
  605/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech spádových mateřských škol 

zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy s předpokládanou účinností od  

1. 1. 2017 

 

b) schvaluje  

navrhované znění obecně závazné vyhlášky o školských obvodech spádových mateřských 

škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve které je navrženo, že pro 
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Mateřskou školu Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, je spádovým 

územím území městského obvodu Petřkovice 

c) pověřuje 

Ing. Š. Robenkovou k zaslání tohoto souhlasu na Magistrát města Ostravy, odbor školství a 

sportu 

 
  606/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „ZŠ Petřkovice – přeprojektování  IV. 

etapy rekonstrukce ZŠ“ uchazeči: 

Petr Lichnovský archritektonická kancelář s.r.o. 

zastoupena Ing.Arch. Petrem Lichnovským 

Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

IČ: 26833611, DIČ: CZ26833611 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 358 000,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
  607/45 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

záměnu náhradní výsadby u stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě – 

Petřkovicích – náhradní výsadba“, kdy z důvodu výstavby nového hřiště, umístění inž. sítí a 

výstavby nové kanalizace se část stromů nahrazuje keři, přičemž finanční hodnota zůstává 

stejná, tato záměna náhradní výsadby je řešena jako méněpráce a vícepráce 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2016 mezi SMO, Městským 

obvodem Petřkovice a zhotovitelem Ing. Kristián Korner, která se týká  méněprací a 

víceprací  v rámci stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě – Petřkovicích – 

náhradní výsadba“ 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  608/45 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Krajského soudu v Ostravě o změně názvu ve spolkovém rejstříku u organizace FC 

ODRA Petřkovice na FC ODRA Petřkovice z. s. 
 

b) schvaluje 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 11. 2011, uzavřené mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a FC ODRA Petřkovice, občanské sdružení, kde se na základě zápisu ve 

spolkovém rejstříku mění pronajímatel na FC ODRA Petřkovice z. s. 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  609/45 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh p. Bořivoje Mišáka ze dne 13. 9. 2016 na možné vylepšení dopravní obslužnosti 

lokality Nordpol, který spočívá v prodloužení linky autobusu č. 98 od stávající točny až k 

MK K Lidicím, a ve zřízení další zastávky na trase a nové konečné zastávky 

 

b) konstatuje, 

že parametry místní komunikace Balbínova v daném úseku (velký sklon, malá šířka) 

neumožňují vedení případné trasy linky po této komunikaci, navíc v dané lokalitě se 

nenachází prostor pro vybudování dalších zastávek a konečné točny 

 

c) nesouhlasí 

s návrhem p. Mišáka na prodloužení linky č. 98 

 

d) rozhodla 

nepožadovat po provozovateli linky (DPO) toto prodloužení linky 98 

 

e) ukládá 

tajemníkovi zaslat p. Mišákovi informaci o rozhodnutí rady 

 

  610/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem 

Průšou, Havířov, která se týká stavebního a technického dozoru na stavbě ,, Výstavba 

tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“, za odměnu ve výši dle předloženého 

návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 

 

  611/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Markem 

Nawrathem, Ludgeřovice, která se týká výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě  

,,Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“, za odměnu ve výši dle 

předloženého návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 


