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U S N E S E N Í 
 

z 76. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. března 2014 

 (č. 1107/76 – 1123/76) 

 

Přítomní členové rady :  J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch 

Omluveni :  I. Mikulica 

Hosté :  - 
 

1107/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1/2011/B, kterým se prodlužuje nájem  na byt č. 

3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve 2. nadzemním  podlaží domu č.p. 148 na ulici Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích paní Boháčové Marii, nar. 10.06.1951, na dobu určitou jednoho roku 

a to s účinností od 1.4.2014 do 31.03.2015 
  
b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě č. 1/2011/B 

                                                                                                                      
1108/76 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 7/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ....................………..…………………   o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 6121 .............................................................   o     1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3419, pol. 5169, ÚZ 7112 ..............................................   o   20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112 .............................................   o     7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5194, ÚZ 7112 .............................................   o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5175, ÚZ 7112 .............................................   o     9 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o   53 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5169 ..............................................................   o   53 tis. Kč 

 
1109/76 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné  za nebytový prostor na ulici Hlučínské č.p. 17 v Ostravě -  

Petřkovicích  panu Aleši Návratovi ve výši 10 073,-- Kč, jmenovaný uhradí svůj dluh v deseti  

splátkách a to 9 splátek  po  1 000,- Kč a  jedna ve výši 1 073,- Kč, splatnost jednotlivých 

splátek je k 30. dni v měsíci počínaje měsícem březen 2014 

 

1110/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1880/14 o výměře 20 m
2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy (pod 

stavbou garáže), za nájemné ve výši 300,-Kč/rok, paní Dagmar Pachové, Balbínova 573/19, 

O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1.4.2014 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy 
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1111/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o souhlas s umístěním staveb „ Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce – 

část B – II. etapa“ na  pozemcích parc.č.799/6, 1849/2, 1915/1, 1928/1 a 1930 a „ Petřkovice- 

kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B – III. etapa“ na pozemcích parc.č. 936, 1900/1, 

1916, 1918, 1920, 1076/3, 1077/2, 1080/5, 1074/5, 1082/5, 1084/4, 1076/4, 1086/3 a 1924 vše 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko s umístěním staveb „ Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce 

– část B – II. etapa“ na  pozemcích parc.č.799/6, 1849/2, 1915/1, 1928/1 a 1930 a „ Petřkovice- 

kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B – III. etapa“ na pozemcích parc.č. 936, 1900/1, 

1916, 1918, 1920, 1076/3, 1077/2, 1080/5, 1074/5, 1082/5, 1084/4, 1076/4, 1086/3 a 1924 vše 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

1112/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost obce Ludgeřovice ze den 12.3.2014 o vstup a záměr realizace kanalizační stoky DN 250 

na pozemkcích parc.č. 125 a 105/1 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy  
 

b) souhlasí 

se vstupem a realizaci kanalizační stoky DN 250 na pozemcích parc.č. 125 a 105/1 vše 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

1113/76 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jaroslava Mikače, ze dne 12.3.2014 o odkoupení pozemku parc.č. 82/1 o výměře    

122 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 82/1 o výměře 122 m
2  

v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodat pozemek parc.č. 82/1 o výměře 122 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

d) ukládá 

  starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu MOb Petřkovice k posouzení 

 

1114/76 Rada městského obvodu 

a) žádá 

Statutární město Ostrava o svěření pozemku parc.č. 567/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

do správy městského obvodu Petřkovice, pozemek slouží jako vjezd na parkoviště 
 

b) ukládá 

starostovi požádát SMO o svěření tohoto pozemku  

 

 

 



 - 3 - 

1115/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadové úpravy pozemku p.č. 1900/1 

k.ú. Petřkovice – naučná stezka“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

zastoupená Ing. Kristiánem Kornerem 

se sídlem:  Hluboká 693/15A 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 

za cenu nejvýše přípustnou: 434 251,09 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
 

1116/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava komunikací v Ostravě - 

Petřkovicích“, MK U Kaple, Větrov, Srnčí, Vzdálená, U Jana, uchazeči: 

SILNICE.CZ, s. r. o. 
zastoupená Ondřej Škurek - jednatel 

se sídlem:  Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov – pod Cvilínem 

IČ: 26792711, DIČ: CZ2692711 

za cenu nejvýše přípustnou: 1.480.211,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
 

 
1117/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava havárie přípojky kanalizace 

kulturního domu a následná oprava zpevněných ploch parc.č. 151/1 a část 153/1 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy“, uchazeči: 

SILNICE.CZ, s. r. o. 
zastoupená Ondřej Škurek - jednatel 

se sídlem:  Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov – pod Cvilínem 

IČ: 26792711,  DIČ: CZ2692711 

za cenu nejvýše přípustnou: 2.465.767,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1118/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Opravy místních 

komunikací ul. Balbínova a Kosatcova“ v rozsahu předloženého výkazu výměr, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 28.3. 

2014 

 
 

1119/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Zateplení bytového 
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                 Jiří Dřevjaný Ing. Kristián Gebauer 

                  místostarosta člen rady 

    Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

domu Hlučínská 118, Ostrava Petřkovice“ v rozsahu předložené technické zprávy a slepého 

rozpočtu, pěti společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je 

do dne 28.3. 2014 
 

1120/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  na dodávku jednoosého 

třístranně sklápěného traktorového návěsu, včetně nástavků korby, dle předložené specifikace, 

třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 

31.3.2014 

  

1121/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Mandátní smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem Průšou, 

která se týká občasného stavebního a technického dozoru na stavbě ,, Energetická opatření 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích – II. etapa“, za odměnu ve výši dle předloženého 

návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem mandátní smlouvy 
 

1122/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11. 2012, mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a paní Naděždou Grichnikovou, který se týká snížení zálohových plateb za dodávku 

plynu do pronajatých nebytových prostor v kulturním domě, z 3.000,- Kč/měsíc na 1.000,- 

Kč/měsíc,  s účinnosti od 1.4.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č.1 k nájemní smlouvě 
 

1123/76 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o ukončení pronájmu garáže na pozemku parc.č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kdy 

nájemní smlouva byla uzavřena mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a MUDr. Romanem 

Staňkem, Petřkovice, důvodem ukončení pronájmu je demolice garáže ve 12/2013, s účinností 

od 31.12. 2013 
  

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dohody o ukončení nájmu 

 

 

 
 

 


