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U S N E S E N Í 
 

z 80. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 20. března 2018 

(č. 1061/80 – 1074/80) 

 

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

Omluveni                   : Mgr. M. Konečná 

 

  

1061/80 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8670/RM1418/120 ze dne 6. března 2018,  jimž schválila rozpočtové 

opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Petřkovice zapojují finanční prostředky ve 

výši 329.376,40 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci ZŠ Petřkovice, 

Hlučínská 136  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 14/2018, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063…………..  o 280 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063………….  o   50 tis. Kč 

- výší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 ….……………..  o 280 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063 ….……………  o   50 tis. Kč 

 

c) schvaluje   

vlastní rozpočtové opatření č. 15/2018, kterým se: 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................................................................   o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3319, pol. 5136 …………………………………………...  o   2 tis. Kč  

přesun finančních prostředků z rozpočtové rezervy na tisk kroniky 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
1062/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Bohumíra Otiska, O.-Petřkovice, ze dne 7. 3. 2018, o skončení pronájmu pozemku 

pod garáží parc. č. 1891/19 o výměře 40 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kterou daroval 

v dubnu 2017 panu Petru Skráškovi  

 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu pozemku parc. č. 1891/19 o výměře 40 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, a to dohodou ke dni 31. 3. 2018, z důvodu pozbytí vlastnictví garáže na pozemku stojící 
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1063/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Petra Skráška, O.-Petřkovice, ze dne 7. 3. 2018, o pronájem pozemku parc. č. 1891/19 

o výměře 40 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, p. Skrášek je vlastníkem garáže na pozemku 

stojící 
 

b) rozhodla     

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1891/19 o výměře 40 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 
1064/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Marty Slívové, 700 30 Ostrava, ze dne 7. 3. 2018, o souhlas s uložením vodovodní a 

kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1921 pro pozemek parc.č. 1173/8 vše v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, ul. Neukončená z důvodu plánované stavby zahradního domku (majitelkou pozemku je 

od 26. 10. 2017), vodovodní přípojka bude provedena v délce 47,1 m a kanalizační přípojka –

výtlak v délce 32,8 m, cca v délce 25 bude proveden výkop v nově položeném asfaltu 

 

b) souhlasí 

s uložením vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1921 pro pozemek parc. č. 

1173/8 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy dle přiložené situace výkresu č. 2 z 1/2018, za podmínky, 

že se zaasfaltuje ucelený úsek asfaltu v šířce min. 2 m 

 
1065/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Petra a Heleny Krettkových, Ostrava – Petřkovice, ze dne 13. 3. 2018 (majitelé 

stavby garáže), o prodej pozemku parc. č. 1538/3 pod garáží, zast. plocha o výměře 24 m
2
 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, pozemek pod stavbou garáže užívají na základě Nájemní smlouvy ze dne 

15. 4. 2009 
 

b) rozhodla 

že nemá záměr prodeje pozemku parc. č. 1538/3 pod garáží o výměře 24 m
2
 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy 

 

1066/80 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost paní Naděždy Grichníkové, Ludgeřovice, ze dne 6. 3. 2018, která má v nájmu nebytový 

prostor v KD v Ostravě – Petřkovicích, o snížení nájmu v pronajatém nebytovém prostoru KD, 

kde provozuje Hračkovnictví, o 50% z původního nájmu, z důvodu velkého nárůstu e-shopů a 

také z důvodu konkurenčního boje v O.-Petřkovicích 
 

b) nesouhlasí  

se snížením nájmu na poloviční nájem za nebytový prostor v KD 

1067/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

provést stavbu ze dne 5. 3. 2018 na stavbu „Ostrava – Petřkovice 1173/8, Slívová, NN“ na 
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pozemcích parc. č. 1095/2 a 1921 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a žádost o udělení souhlasu 

s umístěním stavby 

 

b) rozhodla 

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

stavbu na stavbu „Ostrava – Petřkovice 1173/8, Slívová, NN“ na pozemcích parc. č. 1095/2 a 

1921 v k. ú. Petřkovice u Ostravy  

 

c) souhlasí 

s umístěním stavby přípojky NN v pozemcích parc. č. 1095/2 a 1921 v k. ú. Petřklovice u Ostravy 

pro stavbu „Ostrava – Petřkovice, 1173/8, Slívová, NN“ za podmínky vedení přípojky NN 

protlakem, pokud protlak nebude možný, tak vzdušným vedením NN 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu  

1068/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marie Boháčové, O.-Petřkovice, ze dne 13. 3. 2018, o prodloužení nájemní smlouvy na 

byt č. 3 v obecním domě č. p. 148/259 ul. Hlučínská, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva 

končí k 31. 3. 2018 

 

b) rozhodla 

o schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B, kterým se prodlužuje nájemní 

poměr na byt č. 3 o velikosti 1+1, v 2. nadzemním podlaží na ulici Hlučínská č. p. 148/259 v 

Ostravě – Petřkovicích paní Marii Boháčové, r. nar. 1951 trvale bytem Hlučínská č. p. 148/259 v 

Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

1069/80 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě na adrese Hlučínská 139/239 v O.-

Petřkovicích, jedná se o restauraci, kuchyni, vinárnu a související prostory o celkové výměře 436 

m
2
, na dobu určitou do 30. 6. 2018, za nájemné ve výši 5 000,- Kč/1 měsíc + 500,- Kč/1měsíc -

záloha za vodné a stočné, panu Rudolfu Sýkorovi, Hlučín – Bobrovníky, IČ 63712628 
 

b) zmocňuje   

starostu podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

1070/80 Rada městského obvodu 

a) projednala 

nesouhlas p. Rudolfa Sýkory, nájemce restaurace v KD ze dne 13. 3. 2018, s usnesením rady MOb 

Petřkovice č. 1045/78 o snížení výše nájmu na 5 000,-Kč/měsíc, a s tím související opětovnou 

žádost o snížení nájmu za 1,- Kč po dobu rekonstrukce KD, pokud mu nebude vyhověno, žádá o 

prodloužení nájemní smlouvy pouze do 30. 6. 2018, aby zajistil domluvené akce, poté končí 
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1071/80 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, ze dne 7. 3. 2018, o udělení 

výjimky ve stanovení počtu dětí ve třídách na 28 dětí, celkem se žádá o udělení výjimky ve všech 

3 třídách, pro školní rok 2018/19 
 

b) rozhodla   

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, pro školní rok 2018/19, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 

 

1073/80 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s nabytím movitého majetku: 

30 ks detektor autonomní požární detekce Honeywell XS 100-CS v hodnotě 353,92 Kč/ 1ks 

28 ks detektor CO Honeywel XC 100D-CS v hodnotě 707,85 Kč/ 1 ks, 

cena předávaného majetku celkem činí 30 437,40 Kč, 

od Statutárního města Ostravy, detektory budou montovány do obecních bytů 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem předávacího protokolu 

 

1074/80 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady MOb Petřkovice takto : 3. 4., 17. 4., 2. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6. a 26. 6. 2018 

 

 

 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) nesouhlasí 

se snížením nájmu na 1,- Kč po dobu rekonstrukce KD 

1072/80 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 55226/20838 mezi SMO - Městským obvodem Petřkovice 

a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., kdy třetí osobou  (odběratelem) je p. Pavel 

Kukučka, Ostrava – Petřkovice, nájemce tržiště, smlouva se týká dodávky vody do objektu na 

tržišti na pozemku parc. č. 570/1 a 572/1, s účinností od 22. 8. 2017, jedná se o obnovu stávající 

smlouvy 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem této smlouvy 


