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U S N E S E N Í 
 

z 68. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. září 2017 

(č. 905/68 – 910/68) 

 

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

Omluveni                     :    - 

  

905/68 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 42 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 ……………………………………………  o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5169 ……………………………………………  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5151 ……………………………………………  o   20 tis. Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci § bytového hospodářství z konzultačních a ostatních služeb 

na studenou vodu.  
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5162 …………………………………………….  o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5136 …………………………………………….  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5139 ……………………………………………  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ……………………………………………  o     5 tis. Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci § činnost místní správy z knih a služeb telekomunikací na 

opravy a materiál. 

 
906/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu pozemku parc. č. 1891/18 o výměře 41 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Taťáně 

Michalíkové, Blatouchová 300/49, 711 00 O. - Koblov na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 10. 2017 za nájemné ve výši 410,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
907/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

dvě došlé žádosti ze dne 1. 9. 20107, které podala spol. HydroIdea s. r. o., Šenov, v zastoupení 

investora, kterým je Statutární město Ostrava, o: 

- vyjádření k projektové dokumentaci 

- souhlas s přechodným dopravním značením 

- udělení souhlasu vlastníka pozemku s provedením stavby, dočasným záborem a vstupem na  

pozemky parc. č. 567/3, 572/1 a 570/1 v  kat. území Petřkovice u Ostravy pro stavbu „Oprava   

vodovodu v ul. Koblovská, k. ú. Petřkovice u Ostravy“ 
 

b) nesouhlasí 

- s předloženou projektovou dokumentaci z 8/2017 na výše uvedenou akci 

-  s přechodným dopravním značením 

- s provedením stavby, dočasným záborem a vstupem na pozemky parc. č. 567/3, 572/1 a 570/1    
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  v kat. území Petřkovice u Ostravy pro stavbu „Oprava vodovodu v ul. Koblovská, k. ú.   

  Petřkovice u Ostravy“ 
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 
908/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Heleny Luptákové, Ostrava- Petřkovice, ze dne 14. 9. 2017, o souhlas s provedením 

stavby – přístřešku na pozemku parc. č. 43/1 nad vstupem do stávajícího rodinného domu č. p. 178 

ul. Balbínova (lokalita „Mexiko“) na pozemku parc. č. 53/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
                                                 

b) souhlasí 

s provedením stavby - přístřešku na pozemku parc. č. 43/1 nad vstupem do rod. domu č. p. 178 na 

pozemku parc. č. 53/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy při dodržení této podmínky – přesah 

střechy nad schodištěm nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace - chodníku 

 
909/68 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru v 1. patře kulturního domu (obřadní síň) za účelem 

provozování rehabilitačního cvičení, podanou dne 13. 9. 2017 nájemkyní p. Marii Slavíkovou, 

Hlučín  
 

b) souhlasí   

s ukončením nájmu výše uvedeného prostoru dohodou k 30. 9. 2017  

 

c) zmocňuje    

starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu 

 
910/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

ulice Koblovská II. etapa“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, 

že termín pro podání nabídek je do dne 2. 10. 2017 

 


