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U S N E S E N Í 
 

z 65. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. srpna 2017 

(č. 874/65 – 883/65) 

 

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

Omluveni                     :   Mgr. M. Konečná 

 

 

874/65 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení 56. schůze Rady MOb Petřkovice ze dne 7. března 2017 č. 744/56, která schválila spolu-

účast MOb Petřkovice na realizaci akce „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřko-

vice, Šilheřovická“ a „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis“ ve 

výši 20 % z vysoutěžené ceny, tj.  80 000,- Kč 

 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 33/2017, kterým se: 

- sníží kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121 ..............................................................  o  80 tis. Kč 

- zvýší převody mezi MO a SMO na § 6330, pol. 5347, ÚZ 611, ORG 611 …………  o  80 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 34/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………..  o   8 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121 ………………………………………..  o   8 tis. Kč 

Přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s výstavbou nových zábran na 

hřišti U Jana. 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………….  o  24 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………………  o  24 tis. Kč 

Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu projektové dokumentace na novou kanalizační 

přípojku k mateřské škole. 

875/65 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

výměnu obecního bytu č. 5 v domě č.p. 7/272, jehož nájemkyní je paní Jaroslava Černá, r.nar.1963 

za byt č. 5 v domě č.p. 17/254, jehož nájemkyní je paní Klára Šafarčíková, r. nar. 1993, s účinností 

od  1.9.2017; obě nájemkyně se na výměně dohodly a s výměnou souhlasí 

 

b) schvaluje  

uzavření nájemního poměru na byt č. 5 v domě č.p. 17/254 o velikosti 1+1 a rozloze 52 m
2
  paní 

Jaroslavě Černé, r. nar. 1963, s účinností od 01.09.2017, na dobu neurčitou 

 

c) schvaluje 

uzavření nájemního poměru na byt č. 5 v domě č.p. 7/272 o velikosti 2+1 a rozloze 68 m
2
 paní 

Kláře Šafarčíkové, r. nar. 1993, s účinností od 01.09.2017, na dobu neurčitou 

 

d) zmocňuje 

starostovu podpisem nájemních smluv dle bodu b) a c) tohoto usnesení 
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876/65 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Taťány Michalíkové, Ostrava – Koblov, ze dne 17. 7. 2017, o pronájem pozemku parc. č. 

1891/18 o výměře cca 41 m
2
, za účelem pozemku pod garáží v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemku parc. č. 1891/18 o výměře 41 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

z důvodu úmrtí nájemce 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1891/18 o výměře cca 41 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
877/65 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost projektanta Jindřišky Wróblové, Vratimov, ze dne 7.8.2017, o souhlas s umístěním 

nadzemního vedení AES 4x35 v délce cca 29 m nad pozemkem parc.č. 1946/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, a o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro  stavbu 

„Ostrava – Petřkovice 1742, SMO, přípojka kNN“ 

  

b) souhlasí  

s umístěním nadzemního vedení AES 4x35 v délce 29 m nad pozemkem parc.č. 1946/1 (místní 

komunikace Do Luk) v kat. území Petřkovice u Ostravy pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1742, 

SMO, přípojka kNN“ 
 

c) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, MOb Petřkovice a společností 

ČEZ Distribuce a.s Děčín, pro umístění nadzemního vedení AES 4x35 v délce 29 m nad pozemkem 

parc.č. 1946/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Ostrava-Petřkovice 1742, SMO, 

přípojka kNN“, za úplatu 400,- Kč za každý i započatý běžný metr + DPH v zákonné výši 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
878/65 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Tomáše Zdeňka, Kutná Hora, ze dne 28.7.2017, který zastupuje investora novostavby RD 

MUDr. JiříhoTabáška, o připojení pozemků parc.č. 2071, 2072/2 a 2072/1 na místní komunikaci ul. 

Balbínova pozemek parc.č. 2080 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s připojením pozemků parc.č. 2071, 2072/2 a 2072/1 na místní komunikaci ul. Balbínova  

pozemek parc. č. 2080 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
879/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 
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společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje firma Profiprojekt s.r.o., 

jedná se o podzemní elektrické vedení nízkého napětí NN 0,4V včetně přípojkových skříně, 

vysokého napětí VN 22kV a distribuční trafostanice 22/0,4 kV v rámci stavby „Ostrava, JTA-

Holding, DTS, VNv, NNk“; břemeno je vedeno v pozemcích parc. č. 1260/1, 1260/23 a 1260/24 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, délka břemene činí 38 m, za úplatu 15 200,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu této smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
880/65 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci Mgr. Romana Dubského, jednatele společnosti HDN pro s. r. o., Ostrava – Petřkovice, že 

nemá zájem o pronájem prostor určených k podnikání o výměře 90 m
2
 v přízemí domu č.p. 17 na 

ul. Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích, které mu byly schváleny na 62. schůzi rady  MOb 

Petřkovice dne 6.6. 2017, usnesení č. 841/62 

 

b) rozhodla 

o zrušení  pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí domu č.p. 17 na ul. Hlučínská 

v Ostravě – Petřkovicích společnosti HDN pro s. r. o., Ostrava – Petřkovice, zastoupené jednatelem 

Mgr. Romanem Dubským, na vlastní žádost p. Dubského 
 

c) ruší 

své usnesení č. 841/62 ze dne 6.6. 2017 

 
881/65 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci starosty o stavu prací na zakázce „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“, 

kdy práce na zakázce nebyly zhotovitelem (Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice) ani 

viditelně započaty s tím, že termín pro dokončení stavby byl již Radou MOb Petřkovice 

z původního termínu do 30.4. 2017 dvakrát  prodloužen na termín do 31.7. 2017 

 

b) rozhodla 

o odstoupení od Smlouvy o dílo č. 01/2017/SOD  ze dne 31.3. 2017 mezi SMO, Městským 

obvodem Petřkovice a společností Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice,  dle č. XII. odst.3  

smlouvy -  nedodržení termínu dokončení díla prokázaným zaviněním zhotovitele 
 

c) ukládá 

starostovi informovat společnost Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice o tomto rozhodnutí 

rady 

    
882/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra 

Petřkovice“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 
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                  Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

DIČ: CZ 28575148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 255.212,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
883/65 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrkový list Komoditní burzy Praha č. 2017003-13 ze dne 13.7. 2017, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, 

který se týká dodávky elektrické energie do objektů městského obvodu za období od 31.7. 2017 do 

31.12. 2017 


