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U S N E S E N Í 
 

z 82. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. června 2014 

 (č. 1187/82 – 1210/82) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

  
1187/82 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 22 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5169  ....................……..…………………….  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5139 ...............................................................  o    10 tis. Kč 

 
1188/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 206 m
2 

 v kat. území Petřkovice u  Ostravy, za 

účelem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 412,- Kč/rok, paní Ivaně Pařízkové, 

Petřkovická 334,  O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2014 
  

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

 
1189/82 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 240 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy paní Markétě Blchové,  Petřkovická 334, O.- Petřkovice, ke dni 30.6.2014, na její 

žádost  

 

b) rozhodla  

o prominutí platby za pronájem části výše uvedeného pozemku v roce 2014 z důvodu 

nevyužívání pozemku
 

 

1190/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

2 došlé žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 1571 o výměře 190 m
2 

v kat.území Petřkovice 

u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.1571 o výměře 190 m
2
 v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 
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1191/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 28.5.2014 o sepsání a uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ostrava, Neukončená, přeložka NN 

příp. Uher“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu ,,Ostrava, 

Neukončená, přel. NN příp.Uher.“ 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1192/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Olgy Koblovské, o. – Petřkovice,  ze dne 6.6.2014, o ukončení nájemní smlouvy ze 

dne 30.6.2010 na pronájem části pozemku parc.č.477/1 o výměře 168 m
2 

v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, z důvodů prodeje bytu v domě č.p. 119 na ul. Hlučínské 

 

b) souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 477/1 o výměře 168 m
2  

v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, ke dni 30.6.2014 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy 

 
1193/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 477/1 o výměře 168 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
1194/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Olgy Koblovské, O. – Petřkovice, ze dne 6.6. 2014, o ukončení nájemní smlouvy na 

pronájem pozemku parc.č. 477/3 (pod stavbou garáže) v  kat. území Petřkovice u Ostravy, z 

důvodů prodeje  garáže 

 

b) souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 477/3 
 
v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, ke dni 30.6. 2014 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy  
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1195/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 477/3 o výměře 32 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
1196/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 6.6. 2014 o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 

778/160 o výměře 2 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

kladné stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 778/160 o výměře 2 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

1197/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Petry Kaločayové, O.- Petřkovice ze dne 28.5.2014 o povolení prokopání a uložení 

kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 117 a 105/1 (MK Ryšlinkova), vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s prokopáním a uložením kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 117 a 105/1 vše v kat. 

území Petřkovice u Ostravy,  pro bytovou jednotku č.p. 162, s tím, že pozemek bude uveden do 

původního stavu 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
1198/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost. Ing. Miloše Dospěla, Hrabyně, ze dne 3.6.2014, o Územní souhlas se stavbou  „Dřevěný 

přístřešek pro osobní automobil na pozemku parc.č. 2011/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy“  

 

b) souhlasí 

se stavbou „Dřevěného přístřešku pro osobní automobil na pozemku parc.č. 2011/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy“  

 
1199/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jiřiny Ponížilové, Petřkovice, ze dne 9.6.2014 o o povolení prokopání a uložení 

kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 20/1 (MK U Sokolovny), kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) souhlasí 

s prokopáním a uložením kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 20/1 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, pro bytovou jednotku č.p. 172 , s tím, že pozemek bude uveden do původního stavu 
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1202/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Márie Slavíkové, Ludgeřovice, ze dne 28.5.2014, o prodloužení pronájmu místnosti 

v 1. patře KD (obřadní síň) za účelem vedení  rehabilitačního cvičení 1 x týdně ve čtvrtek od 

17:00 do 18.30 hodin 

 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře KD (obřadní síň), a to vždy ve 

čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin, p. Márii Slavíkové, Ludgeřovice, na dobu určitou od 1.9.2014 

do 30.6.2015 za nájemné 100,- Kč/za cvičení 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku nájemní smlouvy 

 
1203/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 6.6. 2014 o vyjádření k variantám řešení obnovy 

zatrubnění Petřkovického potoka v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
1200/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce a méněpráce u akce „Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na 

parcelních číslech 166, 165/2, 165/1“ ve výši 1 753 881,- Kč bez DPH, přičemž celková cena za 

dílo zůstává stejná 

 

b) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2013, mezi MV Stavby Vjačka s.r.o. a SMO – 

městským obvodem Petřkovice, který se týká víceprací a méněprací u výše uvedené stavby 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku 

 
1201/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Gabriely Važíkové, Ludgeřovice, ze dne 20.5. 2014, o ukončení pronájmu nebytového 

prostoru v domě č.p. 139 na ul. Hlučínské (kulturní dům), a to dohodou k 30.6. 2014 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu nebytového prostoru v kulturním domě, nájemce p. Gabriela Važíková, a 

to dohodou k 30.6. 2014 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 139 (kulturní dům) na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 81 m
2
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b) konstatuje, 

že Radě městského obvodu Petřkovice nepřísluší posuzovat technické řešení obnovy zatrubnění 

 
1204/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost 43 občanů bydlících na ul. Do Luk, ze dne 28.5. 2014, o vybudování zpomalovacího 

retardéru na ul. Balbínova, v prostoru napojení místní komunikace Do Luk 

 

b) uložila 

starostovi objednat jednoduchou projektovou dokumentaci na umístění retardéru, vč. vyřízení 

potřebných povolení k umístění, a toto předložit na jednání rady k projednání dalšího postupu 

 
1205/82 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou nabídku ke koupi nemovitosti – budovy bez čp/če, označené jako garáž, na pozemku 

parc.č. 477/3, v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice nevyužít předkupní právo k budově bez čp/če, označené jako 

garáž, na pozemku parc.č. 477/3, v kat. území Petřkovice u Ostravy, dle § 3056  a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto nabídku zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
1206/82 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „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“ v rozsahu předloženého zadání, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 23.6. 2014 

 
1207/82 Rada městského obvodu 

a) žádá 

odbor dopravy MMO o provedení bezpečnostního zdrsňujícího povrchu Rocbinda na 

nejnebezpečnějších úsecích místních komunikací, kdy realizace proběhne po výstavbě 

kanalizace 

 
1208/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

upravený návrh OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, změny se týkají 

MOb O.- Jih, Poruba a Mor. Ostrava a Přívoz 

 

b) nemá námitek 

k tomuto upravenému návrhu OZV 
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1209/82 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost náměstka primátora Ing. Tomáše Petříka ze dne 4.6. 2014, o stanovisko k případné plošné 

regulaci hazardu v Ostravě 

 

b) sděluje, 

že trvá na svém dřívějším vyjádření z letošního roku, hazard a provozování loterií a jiných 

podobných her je upraveno v návrhu obecně závazné vyhlášky, která bere v úvahu požadavky 

jednotlivých městských obvodů vyplývajících z jejich potřeb 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                                      Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

c) ukládá 

starostovi odpovědět dle rozhodnutí rady 

 
1210/82 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice takto: 15.7., 12.8. a 2.9. 2014 

 


