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U S N E S E N Í 
 

ze 75. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. ledna 2018 

(č. 997/75 – 1006/75) 
 

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

Omluveni                   : Ing. M. Robenek 

 

 

998/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Kamila Tešnara, Ostrava-Radvanice, ze dne 28.11.2017, nájemce prostor v domě č.p. 239 

na ul. k Černavám v Ostravě – Petřkovicích, o souhlas se změnou užívání 1.NP v Domě zahrádkářů 

č.p. 239 na ul. K Černavám, na penzion 
 

b) souhlasí 

se změnou užívání 1.NP v Domě zahrádkářů č.p. 239 na ul. K Černavám, na penzion 
 

c) žádá 

nájemce objektu č.p. 239 na ul. K Černavám pana Tešnara o doložení dalších dokladů (projektové 

dokumentace, vyjádření KHS MSK, HZS MSK a koordinovaného závazného stanoviska MMO) 

tak, aby mohlo být zahájeno řízení o změně užívání 

  

999/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Kanalizační přípojka pro 

dům občanské vybavenosti k.ú. Petřkovice u Ostravy, ul. K Černavám č.p. 239/5 parc. č. 1905“ 

v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání 

nabídek je do dne 19.1.2018 

 

1000/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Jan Ondruš „EL-EKO“, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce a.s., ze dne 27.12. 2018, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu; jedná se o přeložku vzdušné kabelové přípojky NN pro RD č.p. 

382 v majetku p. Jiřího Mikulici na ul. Neukončená v k.ú. Petřkovice u Ostravy; nová trasa zemní 

997/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, ze dne 18.12.2017, 

o vyjádření k PD pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy – II.etapa“  
 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy – II.etapa“ z 01/2018, zak.č. G-5215,  PD řeší zvýšení dimenze stávajícího 

výtlačného řádu v úseku od ČSOV Hlučínská za řeku Odru a rekonstrukci stávajícího 

bezpečnostního přelivu 
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přípojky NN bude vedena protlakem nebo překopem přes pozemek 1921- ostatní komunikace, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy; celková délky zemní přípojky NN činí cca 10 m 
 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné 

moci zastupuje společnost Jan Ondruš „EL-EKO“ pro stavbu „O.-Petřkovice 382/6, Mikulica, 

přeložka NNk, IZ-12-8000712“ k pozemku parc. č. 1921 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o 

přeložku vzdušné kabelové přípojky NN pro RD č.p. 382 v majetku p. Jiřího Mikulici na ul. 

Neukončená v k.ú. Petřkovice u Ostravy; nová trasa zemní přípojky NN bude vedena protlakem 

nebo překopem přes pozemek 1921- ostatní komunikace, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, úplata bude 

činit 400,- Kč za  každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši; pokud není možný protlak, 

bude oprava asfaltového povrchu pásem o min. šířce 5 m v celé šíři komunikace 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy 

 

1001/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marcely Schaffartzikové ze dne 4.1.2018, nájemkyně prostor v domě č.p. 17 na ul. 

Hlučínské, o výměnu topidel Gamat v těchto nebytových prostorách, kde provozuje lékárnu; na 

základě revize plynových spotřebičů jsou uvedená topidla jsou zastaralá, v havarijním stavu 
 

b) rozhodla 

o rekonstrukci topení v těchto prostorách 
 

c) ukládá 

tajemníkovi zajistit cenovou nabídku na rekonstrukci topení 

 
1002/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mgr. Moniky Konečné , ředitelky základní školy, ze dne 5.1. 2018,  o ukončení nájmu 

tělocvičny na adrese U Sokolovny 786/2A, Ostrava – Petřkovice, a to dohodou ke dni 31. 12. 

2017; ve školním roce 2017/2018 byl zahájen provoz nové tělocvičny, proto využití tělocvičny U 

Sokolovny 786/2A pro ZŠ již není potřebné 
 

b) rozhodla 

ukončení nájmu tělocvičny na adrese U Sokolovny 786/2A, Ostrava – Petřkovice, stávající 

nájemce Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, doba nájmu  činila pondělí až pátek 

od 7.00 do 15.30 hod, nájem se ukončuje dohodou ke dni 31. 12. 2017 

 

1003/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STAVIA - silniční stavby a.s., Ostrava – Kunčičky, ve výši 

10.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2018 (ples městského obvodu) 
 

b) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy Projekt 2010, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, ve výši 15.000,- Kč na 

rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2018 (ples městského obvodu) 
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c) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STASPO, spol. s r.o. Ostrava – Radvanice, ve výši 15.000,- Kč 

na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2018 (ples městského obvodu) 

 

d) schvaluje   

vlastní rozpočtové opatření č. 1 /2018, kterým se: 

- zvýšíběžné  příjmy na § 3392, pol. 2321 .............................................................  o    40  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ............................................................  o    40  tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu na  nákup darů na ples MO do  soutěže o ceny a to v příjmech i výdajích) 

 

e) zmocňuje 

starostu podpisem darovacích smluv dle bodů a) až c) tohoto usnesení 
Z.: starosta                                                                                                                 

 

1004/75 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost spolku Billiard Club Ostrava z.s., ze dne 12.12. 2017, o nájem nebytových prostor  

v objektu tělocvičny na drese U Sokolovny č.p. 786/2A, Ostrava – Petřkovice, jedná se o  místnost 

herny kulečníku v 1. patře, o výměře 65 m
2
  

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - místnosti 1. patře objektu tělocvičny na drese 

U Sokolovny č.p. 786/2A, Ostrava – Petřkovice, o výměře 65 m
2
, za účelem provozování 

sportovní činnosti 

 

1005/75 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

žádost Ing. Adama Levita ze dne 19.12. 2017, o nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 

17/254 na ul. Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích o výměře 90 m
2
  

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí domu č.p. 17/254 na ul. Hlučínská 

v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 90 m
2
,  za účelem provozování sportovní činnosti 

 

 

 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

1006/75 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o podání 

přihlášení se o pohledávku vůči dodavateli zemního plynu v roce 2017 ENWOX ENERGY s.r.o. 

Ostrava prostřednictvím právní kanceláře 
 

b) bere na vědomí, 

že stejnou cestou bude vymáhána i pohledávka Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, vůči dodavateli zemního plynu v roce 2017 ENWOX ENERGY s.r.o. Ostrava, stejnou právní 

kanceláří 


