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U S N E S E N Í 
 

z 46. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. říjen 2016 

(č. 612/46 – 622/46) 

 

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

Omluveni                     :   - 

  

 

  612/46 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 39/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………….......  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6320, pol. 5163 ….…………………………………. o      1 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o    45 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2223, pol. 6122 ………………………………..  o    45 tis. Kč 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ………………………………..........   o      5 tis. Kč 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ……………………………………. o    10 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………..........  o  100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ………………………………......... o  100 tis. Kč 

 
  613/46 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost  investičního odboru Statutárního města Ostravy ze dne 26. 9. 2016 o souhlas 

s budoucím svěřením  pozemku parc. č. 1680/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v daném 

pozemku se plánuje umístění stoky T19c 

 

b) vydává 

souhlasné stanovisko s budoucím svěřením pozemku parc. č. 1680/3 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava za podmínky, že komunikace bude před svěřením opatřena živičným 

povrchem v celé šířce a délce 

 
  614/46 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zpracované geodetické zaměření pozemku parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 639 o výměře 146 m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy   
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  615/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku 

podél ulice Koblovská - I. etapa“ v rozsahu technické zprávy a slepého rozpočtu, třem 

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

17. 10.  2016 

 
  616/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce, a. s., kterou na základě plné moci zastupuje firma MSEM a. s., 

kterou zastupuje firma Eltom s. r. o.; jedná se o podzemní elektrickou přípojku NN 0,4kV 

v pozemku parc. č. 1891/10 - ostatní plocha a 1953/1 – ostatní plocha v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy v rozsahu dle geometrického planu č. 1957-IP17689/2016; úplata za zřízení břemene 

činí 3 200,- Kč bez DPH, celkem 3 872,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene 

 
  617/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce, a. s., kterou na základě plné moci zastupuje firma MSEM a. s., 

kterou zastupuje firma Profiprojekt s. r. o.; jedná se o zemní elektrickou přípojku NN 0,4kV v 

pozemku parc. č. 2080 - ostatní plocha v k. ú. Petřkovice u Ostravy v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 1974-513/2016; úplata za zřízení břemene činí 2 400,- Kč bez DPH, 

celkem 2 904,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene 

 
  618/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou na základě plné moci zastupuje 

společnost Vegacom a.s.; jedná se o umístění nadzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě; na pozemku parc. č. 581/8 bude provedena výměna dřevěného patkového 

sloupu a na něj převěšeny stávající kabely; jednorázová náhrada činí 50,- Kč 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě 

 
  619/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání – 26 místností 

v přízemí a v 1. patře domu záhradkářů č. p. 239/5 na ul. k Černavám v O.- Petřkovicích, o 

výměře 322 m
2
, za účelem provozování restaurační činnosti, za nájemné ve výši 10. 000,- 
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          Ivo Mikulica                                               Rudolf Schmuch 

             starosta místostarosta 

   Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

Kč/měsíc, přičemž energie si platí nájemce, Marku Lorencovi, Dělnická 305/45, Ostrava - 

Poruba, IČ 05261562, na dobu určitou 5 let od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021 
 

b) rozhodla 

o prominutí nájemného p. Marku Lorencovi, za pronajem prostor v domě č. p. 239/5 na ul. 

k Černavám v Ostravě – Petřkovicích, a to ve výši 100  % měsíčního nájmu, po dobu od  

1. 11. 2016 do 30. 6. 2017, důvodem jsou opravy a vstupní investice do objektu 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
  620/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem nebytových  prostor – 5 místností v přízemí domu 

záhradkářů č.p. 239/5 na ul. k Černavám v O.- Petřkovicích, o výměře 61 m
2
, Českému 

zahrádkářeskému svazu ZO Petřkovice, IČ 75048990, za účelem provozování činnosti 

organizace ZO ČZS, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok, kdy energie hradí ZO ČZS, na dobu 

neurčitou s účinností od 1. 11. 2016  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
  621/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o provedení reklamy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Dead Cockroach s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava, která spočívá v zajištění 

reklamní a propagační činnosti městského obvodu Petřkovice při promítání filmů v autokině 

v areálu Hornického muzea, za úhradu 5. 000,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

  622/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 335/16/VÚ-P210/Z mezi SMO, městským obvodem Petřkovice 

a společností Ostravské komunikace, a. s., která se týká zimní údržby části ul. Balbínova a k 

Lidicím v zimní sezóně 2016/2017 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. 

Petřkovickou, za paušální měsíční úhradu 5. 500,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 


