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U S N E S E N Í 
 

ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. října 2017 

(č. 922/70 – 934/70) 

 

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

Omluveni                   :   P. Kukučka, Ing. M. Robenek 

  

922/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7401/RM1418/104 ze dne 3. října 2017, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace ve výši 1 773 tis. 

Kč na akci Oprava chodníku podél ulice Koblovské; městský obvod Petřkovice se bude podílet na 

financování akce 10% ze skutečných nákladů 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 45/2017, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ6330, org. 511.................................................................  o   1 773 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava chodníku podél ulice Koblovské – II. etapa 

  na § 2219, pol. 5171, ÚZ 6330 .............................................................................  o   1 773 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 46 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………..……………..…….  o  197 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ……………………………..….……….  o  197 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na opravu chodníku podél ulice Koblovské – spoluúčast 10% 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
923/70 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost ze dne 6.10.2017 projekční firmy K.V.Z. spol. s r.o., Zlín, která zastupuje investora společ-

nost  CETIN a.s., Praha 3, Žižkov,  o vyjádření k návrhu umístění rozvaděče a trasy HDPE trubek 

pro stavbu RVDSL1829_M_T_OSPE27-OSPE1HR_OK, jedná se o datový kabel v délce 30 m a 

nový rozvaděč v lokalitě U Jana   

   

b) souhlasí  

s umístěním rozvaděče a trasy HDPE trubek pro stavbu RVDSL1829_M_T_OSPE27-

OSPE1HR_OK, tak jak je zakresleno v Koordinační situaci projektované trasy – výkres C3-1, lo-

kalita U Jana v Ostravě - Petřkovicích 

 

924/70 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh pana Václava Hromkoviče k bezúplatnému převodu části pozemku parc.č. 883/13,  dle geo-
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metrického plánu nově označena jako pozemek parc. č. 883/57, o výměře 65 m
2 

v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, na městský obvod Petřkovice, jedná se o pozemek v lokalitě Hluboká 
 

b) souhlasí 

s bezúplatným převodem části pozemku  parc.č. 883/13 pana Václava Hromkoviče, nově dle 

geometrického pláno značena u jako parc. č. 883/57, o výměře 65 m
2
, v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

na městský obvod Petřkovice, pozemek bude sloužit jako výhybna 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí 

 
925/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č…., kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně sys-

tému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků; jedná se o přizpůso-

bení OZV platné legislativě 

 

b) nemá námitek   

k navrhované Obecně závazné vyhlášce č..., kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2008, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 
926/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

změny v zakázce malého rozsahu u akce „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka (PD + IČ)“, realizátor společnost Projekt 2010, s.r.o.,  

a to: 

- změna, že projekční práce nebudou vyžadovat územní rozhodnutí, ale zakázka bude navíc obsa-

hovat zpracování Pasportu stavby; 

- průzkumné práce v požadovaném rozsahu budou provedeny a výsledky provedených   

  průzkumů budou objednateli předány do 31. 10. 2017 

- projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení propracována do úrovně  

  dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. plánu BOZP, soupisu prací   

  a položkových rozpočtů bude objednateli předána do 22. 12. 2017 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ze dne 3. 4. 2017 mezi SMO, měst-

ským obvodem Petřkovice a společností Projekt 2010, s.r.o., která se týká změn u akce „Protipo-

vodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka (PD + IČ)“, 

viz bod a) tohoto usnesení 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 
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929/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření  Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 706-58633-16 na pojištění majetku a odpovědnosti 

podnikatelů, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s. Praha, kterým 

se zvyšuje hodnota pojištěného majetku o zkolaudovanou přístavbu tělocvičny a přístavbu šaten ZŠ, 

a roční pojistné se zvyšuje o 14 300 Kč, s účinností od 10.10. 2017   
 

 b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě 

 

930/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 314/17/VÚ-P210/Z mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a spo-

lečností Ostravské komunikace, a.s., která se týká zimní údržby části ul. Balbínova a K Lidicím 

v zimní sezóně 2017/2018 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. Petřkovickou, za paušální 

měsíční úhradu 5.500,- Kč bez DPH 

927/70 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost projekční firmy K.V.Z. spol. s r.o. Zlín, ze dne 6.10. 2017, o projednání a schválení 

Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti pro investiční akci společnosti CETIN a.s., která 

se týká zřízení optické přípojky na nově budovaný rozvaděč SIS900D (náhrada za rušený roz-

vaděč); jedná se o posílení telekomunikačních služeb v Ostravě - Petřkovicích na ulici U Jana 
 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy na zřízení služebnosti mezi SMO, MOb Petřkovice a společností 

K.V.Z. spol. s r.o., která zastupuje společnost CETIN a.s., v pozemcích parc. č., 1948 a 1906/68 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, kdy předmětem je zřízení optické přípojky pro nově budovaný roz-

vaděč SIS900D, v délce cca 30 m, za úplatu ve výši 400,- Kč za každý i započaty běžný metr + 

DPH v zákonné výši  
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

928/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání ve zvýšeném suterénu bytového domu č. p. 118 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 82 m
2
, p. Anežce Návratové, Hlučínská 118/278, 

Ostrava - Petřkovice, IČ 16644573, , za nájemné ve výši 730,- Kč/1m
2
/rok + zálohová platba za 

vodné a stočné, energie (plyn a el. energie) si platí nájemce, za účelem provozování restaurace „Bu-

fet Magnólie“, na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2017 
 

b) souhlasí 

s podnájmen části těchto prostor třetí osobě – p. Janu Návratovi, U Sokolovny 174/11, Ostrava – 

Petřkovice, IČ 73192074 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy  

 

 

 

 

 

 

 

                   Ivo Mikulica                                            Rudolf Schmuch 

                        starosta                                           místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

931/70 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, Ostrava-Petřkovice, od společnosti PROFITERM PROCZECH s.r.o., Ostrava 10, IČ 

03543749, ve výši 5.000,- Kč, na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti 

932/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

přidělení finančních prostředků z rozpočtu města na akci „Oprava chodníku podél ulice Koblovská 

II. etapa“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností MV STAVBY 

VJAČKA s.r.o., Ludgeřovice, která se týká  realizace akce „Oprava chodníku podél ulice Koblov-

ská - II. etapa“  
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy o dílo 

933/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci tajemníka o zápisu veřejných funkcionářů městského obvodu Petřkovice do Centrálního 

registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění 

934/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci zastupitelky Mgr. Růženy Dvořáčkové o novém cyklu Univerzity třetího věku na Gym-

náziu Hlučín, které je vhodné také pro naše důchodce 


