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U S N E S E N Í 
 

ze 76. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. ledna 2018 

(č. 1007/76 – 1018/76) 
 

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

Omluveni                   : - 

 

 

 
1009/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC ODRA Petřkovice z.s., Ostrava-Petřkovice, které zastupuje na základě plné moci Ing. 

Jaroslav Mikula, ze dne 17.1.2018, o souhlas k umístění a provedení stavby „Světelná tabule pro 

fotbalové hřiště FC Odra Petřkovice“ na pozemku parc.č. 1451/1 včetně rozvodu el. energie pro 

světelnou tabuli procházející pozemky parc. č. 1453/1 a 1451/1 vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy v délce cca 62 m; podzemní elektrický rozvod bude proveden ze stávajícího sloupu do 

betonového základu pro světelnou tabuli 
 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby „Světelná tabule pro fotbalové hřiště FC Odra Petřkovice“ na 

pozemku parc.č. 1451/1 a s rozvodem el. energie pro světelnou tabuli procházející pozemky parc. 

č. 1453/1 a 1451/1 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy v délce cca 62 m dle přiložené situace 

1007/76 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8224/RM1418/114 ze dne 16. ledna 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje o 64 718 Kč na volby 

presidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98008  ...................   o  65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5021, ÚZ 980008 ……………………………..  o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5139, ÚZ 980008 ……………………………..  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5156, ÚZ 980008 ……………………………..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5161, ÚZ 980008 ……………………………..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5162, ÚZ 980008 ……………………………..  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5169, ÚZ 980008 ……………………………..  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5175, ÚZ 980008 ……………………………..  o    1 tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

1008/76 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice ke dni 

31.12.2017 
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výkresu č. 02 z 01/2018 s podmínkou, že uvedené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do 

původního stavu 

  
1010/76 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Pavla Kukučky, Ostrava – Petřkovice, ze dne 10.1.2018, o souhlas se stavbou bytového 

domu na pozemku parc.č. 606 v k.ú. Petřkovice u Ostravy v rozsahu přiložených bodů 1-9 
 

b) souhlasí  

s přeložkou vody pro RD č. p. 753 přes pozemek parc.č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

c) souhlasí  

s napojením stavby bytového domu na stávající dešťovou kanalizaci na pozemku parc. č. 604/1 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

d) souhlasí  

s vedením kanalizační přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 604/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

e) souhlasí  

s umístěním stavby bytového domu na pozemku parc. č. 606 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

f) souhlasí  

se stávajícím sjezdem z pozemku parc. č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy na komunikaci 

ul. Hlučínská 

 

g) souhlasí 

s parkováním 7 ks vozidel na pozemku parc. č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

h) souhlasí  

s výjezdem a příjezdem vozidel přes pozemek parc. č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy z 

ul. Hlučínské ke stávajícím RD č.p. 676, 753, 118 a 336 
 

i) souhlasí 

s rozsahem vybudování zařízení staveniště dle architektonické studie ze dne 27. 12. 2017 
 

j) souhlasí  

s předloženou architektonickou studií ze dne 27. 12. 2017 

 
1011/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Kanalizační přípojka pro dům občanské 

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

Lešení Ostrava, s.r.o. 

se sídlem Jahodová 534/1, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

zastoupená p. Martinem Piechou, jednatelem 

IČ: 28655664 

DIČ: CZ28655664 

za cenu nejvýše přípustnou:  230 422,17  Kč bez DPH 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1012/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Zateplení domu 

k Černavám 239/5, Ostrava Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  16. 2. 2018 

 
1013/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejných 

protor na parcele č.572/1 a 1913/4“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  5. 2. 2018 

 
1014/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Miroslava Pokory ze dne 15.1. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 334 na ul. Petřkovická, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva 

panu Pokorovi končí k 31. 1. 2018; pan Pokora si je vědom svého dluhu a snaží se dodržovat 

režim splátkového kalendáře 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4/2014/B, kterým se prodlužuje nájemní 

poměr na byt č. 4 o velikosti 105 m
2
, ve 2. nadzemním podlaží na ulici Petřkovická č.p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích  panu Miroslavovi Pokorovi, r. nar. 1963, trvale bytem Petřkovická č.p. 

334 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou s účinností od 1. 2. 2018 do 28. 02. 2018 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4/2014/B 

 
1015/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Scheffczika ze dne 8.1. 2018 o prodloužení vodovodního řádu k parcele č. 1871/2; 

jedná se o MK Kosatcovou, kde byl v roce 2017 po výstavbě kanalizace položen nový asfaltový 

povrch 
 

b) nemá záměr 

prodloužit vodovodní řád v ul. Kosatcova, městský obvod není správcem vodovodního řádu 

 
1016/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 8  ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení, převážně v kulturní 

oblasti, v roce 2018, vč. upřesnění výše platby za rok 2018 

 



 - 4 - 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 8 ke Smlouvě o partnerství 

 
1017/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o uzavření Rámcové smlouvy o dílo – praní prádla, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČ 25385691, smlouva se týká 

praní prádla (ubrusy, ručníky, utěrky), s účinností od 1.2. 2018 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1018/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy č. P020030753 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů, uzavřené 

mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920, která 

se týká pravidelného svozu odpadů od objektu tělocvičny č.p. 786 a objektu kulturního domu č.p. 

139 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

 

 

 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  


