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U S N E S E N Í 
 

z 77. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března 2014 

 (č. 1124/77 – 1141/77) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :                               - 

 
1124/77 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 9/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ....................………..…………………  o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 6121 .............................................................  o      6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o  560 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ..............................................................   o  110 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 .......................................................   o  670 tis. Kč 

 
1125/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu  č. 5 o velikosti 1+1 , s kuchyní, pokojem, WC, předsíní ,  koupelnou o 

výměře 52 m
2
 , nesnížená kvalita  ve  2. nadzemním podlaží domu č.p.  17 na ulici Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, slečně Kláře Šafarčíkové, narozené 13.4.1993, trvale bytem 

Hlučínská č.p. 119, 725 29 Ostrava – Petřkovice, na dobu určitou s účinností  od  1.5.2014 do 

30.4.2015 
 

b) ruší 

 pronájem sklepu k tomuto bytu o výměře 20 m
2
, který je ve špatném stavu 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
1126/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Green Gas DPB Paskov, a.s. ze dne 25.3. 2014 o souhlas ke zřízení věcného umístění a 

pěšího přístupu k bezpečnostnímu prvku „Nadějná“ na parcele č. 1559/1
 

v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se zřízením  věcného umístění a pěšího přístupu k bezpečnostnímu prvku „Nadějná“ na parcele 

č. 1559/1
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy, o šířce 0,75 m, pro oprávněné: Diamo, s.p., jako 

majitel bezpečnostního prvku, pro něhož bude VB zřízeno na dobu neurčitou, a pro Geosan 

Group, a.s. a Energie-stavební a báňská a.s., pro které bude VB zřízeno na dobu určitou do 

konce roku 2019, za cenu dle znaleckého posudku   
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o zřízení VB 
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1127/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek - Místek, ze dne 25.3. 2014, která na základě 

plné moci zastupuje ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín, o vyjádření ke stavbě, o uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, o souhlas se stavbou, a o podpis výslovného 

souhlasu, v rámci stavby „Ostrava, Neukončená, přelož. NN, Uher“, na pozemku parc.č. 1921 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava, Neukončená, přelož. NN, Uher“ 
 

c) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavbu“ na stavbu „Ostrava, Neukončená, přelož. NN, Uher“ 
 

d) vydává 

výslovný souhlas se stavbou „Ostrava, Neukončená, přelož. NN, Uher“  
 

e) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu 

 
1128/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Milana a Anny Orszulikových, 712 00 Ostrava, ze dne 17.3. 2014, o udělení souhlasu 

vlastníka pozemku parc.č. 76 a komunikace ul. U Sokolovny v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, k uložení plynovodní přípojky pro dům č.p. 158 
 

b) souhlasí 

se stavbou „ Plynovodní přípojka pro dům č.p. 158“ v pozemku parc.č. 76, MK U Sokolovny, 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ k výše uvedené stavbě   
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu 

 

1129/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost   Bc. Venduly Kurkové, 708 00 O.- Poruba,  ze dne 17.3. 2014,  o souhlas se vstupem a 

uložením vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 1768/1, 1942/13  a 1942/9 v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 1768/1, 1942/13 a 1942/9   

v kat. území Petřkovice u Ostravy  
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1132/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zateplení bytového domu Hlučínská 118, 

Ostrava Petřkovice“ uchazeči: 

Lešení Ostrava, s. r. o. 

zastoupená Martin Piecha - jednatel 

se sídlem:   Jahodová 534/1, Ostrava - Petřkovice 

IČ: 28655664    DIČ: CZ28655664 

za cenu nejvýše přípustnou: 923 570 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
 

c) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ k výše uvedené stavbě   
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu 

 
1130/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost    Lenka Zavacká, Mňukova 24, 700 30 O.- Zábřeh , ze dne 26.3. 2014,   o souhlas se 

vstupem a uložením vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 1777/1, 1768/1, 1769/3, 

1942/13 a 1942/9  v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní přípojky  o souhlas se vstupem a uložením vodovodní 

přípojky na pozemcích parc.č. 1777/1, 1768/1, 1769/3, 1942/13 a 1942/9  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy   
 

c) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ k výše uvedené stavbě   
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu 

 
1131/77 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

změnu u oprávněného z věcného břemene u Smlouvy o zřízení věcného břemene z 7.12. 2013, 

mezi SMO, měst. obv. Petřkovice a JTA – Holding s.r.o., schválenou usnesením č. 997/69 ze 

dne 29.10. 2013, kdy oprávněný z věcného břemene se mění na JTA exclusive, spol. s r.o., se 

sídlem Sv. Čecha 732/1, 702 00 Ostrava 
  
b) souhlasí 

se změnou názvu oprávněného u výše uvedené smlouvy 

  

c) zmocňuje  

starostu k podpisu nové Smlouvy o  zřízení věcného břemene 
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1133/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Opravy místních komunikací ul. 

Balbínova a Kosatcova“ uchazeči: 

STAVIA-silniční stavby,a.s. 
zastoupená předsedou Jiřím Slívou a místopředsedou František Kročilem 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  

za cenu nejvýše přípustnou: 2 817 197,44 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1134/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Nákup traktorového přívěsu“,  uchazeči: 

Karel Hahn 

zastoupená: Karlem Hahnem 

se sídlem:   Čs. armády 1884/1, 748 01 Hlučín  

IČ: 46090185 ,   DIČ: CZ6004241870 

za cenu nejvýše přípustnou: 189 500 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1135/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích - PD“, v rozsahu předloženého soupisu 

předpokládaných prací, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro 

podání nabídek je do dne 14.4. 2014 

 
1136/77 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské o 

výměře 22 m
2
 za účelem provozování vinotéky, paní Petře Skácelíkovéé, Na Landeku 617/1, 

Ostrava - Petřkovice, za nájemné ve výši 730,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu 

neurčitou s účinností od 1.5. 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1137/77 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrhy obecně závazných vyhlášek, zaslané odborem ochrany životního prostředí MMO, ze dne 

24.3. 2014: 

- kterou se ruší OZV č. 9/2012 a č. 5/2013, kterými se upravuje trvalé označování psů a 

evidence jejich chovatelů  

- o místním poplatku za psů 
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b) konstatuje, 

že přijetím výše uvedených vyhlášek by došlo v následujících 5 letech k poklesu příjmů o cca 65 

tis. ročně z důvodu prominutí poplatků ze psů 
 

c) zaujímá 

k výše uvedeným návrhům OZV toto stanovisko: městský obvod Petřkovice nesouhlasí 

s přijetím těchto návrhů OZV 

  
1138/77 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 13/2010  o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství , změna se týká městských obvodů Poruba a 

Moravská Ostrava a Přívoz 

 

b) nemá připomínek 

k výše uvedené změně 

 
1139/77 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zřízení zvláštního orgánu městského obvodu – komise k projednávání přestupků, kterou zřídil 

starosta městského obvodu, ve složení: 

Mgr. Ivana Abrlová – předseda komice 

Jiří Dřevjaný – člen 

JUDr. Josef Hurtík – člen 

ing. Karel Gattnar - náhradník 
 

b) stanovila 

pravidelnou měsíční odměnu předsedkyni Komise k projednávání přestupků MOb Petřkovice 

Mgr. Ivaně Abrlové, ve výši dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4. 2014 

  
1140/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice p. Pavla Dvořáka ze dne 31.3. 2014 o povolení provedení 

stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru v domě č.p. 7 na ul. Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích 
 

b) souhlasí 

s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru domu č.p. 7, které spočívají ve vybourání 

nenosné příčky, zazdění malého okénka, nové napojení vody a opravu omítek a podlahy, práce 

budou provedeny na náklady ZUŠ 
 

1141/77 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh mandátní smlouvy mezi SMO – MOb Petřkovice a společností TRAINER s. r. o.,  

Keltičkova 1296/58, Ostrava, která se týká zastupování městského obvodu a organizační 
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                     Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                         starosta                                                               místostarosta 

        Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

zajištění průběhu zadávacího řízení formou poptávkového řízení v souladu se zákonem u veřejné 

zakázky na stavební práce pod názvem: „Oprava tělocvičny v Ostravě Petřkovicích“ 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této mandátní smlouvy 

 
 


