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U S N E S E N Í 
 

z 82. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. dubna 2018 

(č. 1089/82 – 1100/82) 

 

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

Omluveni :                       P. Kukučka  

  

1089/82 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 18 /2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   77 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6122 , ORG 110001600000  …..................  o   77 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na investici v ZŠ – rozšíření místního rozhlasu – zdroj 

hudby pro venkovní prostory) 

 

1090/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

21.3.2018, o vyjádření k PD pro stavbu „Vodovodní přípojka k čerpací stanici“ v délce 2,7 m na 

pozemcích parc.č. 1920 a 1089/2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o již realizovanou přípojku 

před provedením asfaltového povrchu vozovky 
 

b) souhlasí 

s PD pro územní souhlas pro stavbu „Vodovodní přípojka k čerpací stanici“ na pozemcích parc.č. 

1920 a 1089/2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

1091/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Miroslava Januse, O.-Petřkovice, kterého zastupuje na základě plné moci Ing. Monika 

Kalusová, Ostrava-Petřkovice, o vyjádření k záměru stavby „Změna užívání garáže na rekreační 

objekt a přístavba“ na pozemku parc.č. 208/4 a 208/8 v k.ú. Petřkovice u Ostravy pro vydání 

územního souhlasu a ohlášení 
 

b) souhlasí 

se záměrem stavby „Změna užívání garáže na rekreační objekt a přístavba“ na pozemku parc.č. 

208/4 a 208/8 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, dle přiložené projektové dokumentace 

 

1092/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadové úpravy u ZŠ – prvního stupně“ 

uchazeči: 

Ing. Kristián Korner  

Hluboká 693/15a, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

IČ: 11524162 

za cenu nejvýše přípustnou:  163 631 Kč bez DPH 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

 

1093/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění bytového domu -

nebytový prostor - lékárna“ uchazeči: 

Miroslav Strachota - VOTOP 

Na Svahu 9, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 15438112 

za cenu nejvýše přípustnou: 144 263  Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

 

1094/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s.r.o., ze dne 4.4.2018, která na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu 

„Ostrava, Mamulová, NNk“, v pozemcích parc. č. 1074/5,1074/6, 1076/3, 1920 v k. ú. Petřkovice 

u Ostravy; jedná se o výstavbu nového podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV včetně 

nového přípojkového pilíře SS 300, v délce 261 m dle geom. plánu č. 2043-289/2017 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, Mob Petřkovice se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., pro stavbu „Ostrava, Mamulová, NNk“ k pozemkům parc. č. 1074/5, 1074/6, 

1076/3, 1920 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o výstavbu nového podzemního elektrického 

vedení NN 0,4 kV včetně nového přípojkového pilíře SS 300 v k. ú. Petřkovice u Ostravy. Délka 

dle geometrického plánu č. 2043-289/2017 je 261 m, úplata bude činit 104 400,- Kč + DPH 

v zákonné výši. 
 

c) zmocňuje 

starost   starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 

1095/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Romany Šulové ze dne 28.11.2017 o odkup garáže včetně pozemku parc. č. 1434/3         

v k.ú. Petřkovice u Ostravy dle znaleckého posudku 

 

b) bere na vědomí, 

že p. Šulová respektuje znalecký posudek na ocenění této garáže ve výši 65.026 Kč 

 

c) souhlasí 

s prodejem garáže včetně pozemku parc. č. 1434/3 za cenu dle znaleckého posudku  65.026 Kč 

paní Romaně Šulové 

 

d) ukládá 

starostovi předložit návrh žádosti odkoupení pozemku Zastupitelstvu MOb Petřkovice  
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

1096/82 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 570/5 zahrada o výměře 18 

m
2
 za cenu dle znaleckého posudku 1248 Kč, Ing. Richardu Klučkovi, Ph.D., 725 28  O.-

Hošťálkovice, jedná se o zbytkový pozemek o šířce 0,8 m podél potoka, p. Klučka je vlastníkem 

sousedící zahrady 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

1097/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Vojtěcha Kopečka o prodej pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 

 

b) bere na vědomí, 

že p. Vojtěch Kopeček je již vlastníkem sousední nemovitosti domu č.p. 170 na ul. Ryšlinkova 
 

c) souhlasí  

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 

 

d) ukládá 

starostovi předložit tento záměr prodeje zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

1098/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostoru určeného k podnikání v přízemí kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské, o výměře 436 m
2
 (restaurace, kuchyň, vinárna a souvis. prostory), za účelem 

provozování restaurace a rychlého občerstvení, na dobu určitou od 1.7.2018 do 30.6. 2020 

 

1099/82 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

jako zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, IČ 70641862, a 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, IČ 70994340,  se spoluprací při přípravě a realizací projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“  

 

1100/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu Ostrava-Petřkovice za rok 

2017 vyhotovenou auditorem firmou HZ BRNO, spol. s r.o. na základě přezkoumávání ze dne  

6.4.2018, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky 


