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U S N E S E N Í 
 

z 83. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. května 2018 

(č. 1101/83 – 1110/83) 

 

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

Omluveni :       - 

  

1101/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1891/19 o výměře 40 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Petru 

Skráškovi, Balbínova 454/51, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 6. 2018, za nájemné ve výši 400,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 

1102/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 55 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Veronice Zarecké, Koblovská 284/148, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 6. 2018, za nájemné ve výši 550,- Kč/rok, za účelem vjezdu na pozemek 

 

b) souhlasí 

s provedením zpevněného povrchu štěrkovou drtí 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu 

         

1103/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., divize Morava,  Ostrava, ze dne 24.4.2018, o 

souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1917, 1918, 1067/4, 1078/8, 1079/5, 1078/10 v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy s navrženým stavebním záměrem dle §184a  stavebního zákona (souhlas s umístěním a 

provedením stavebního záměru) 

 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona  jako vlastníka 

pozemků parc.č. 1917, 1918, 1067/4, 1078/8, 1079/5, 1078/10 v k.ú. Petřkovice u Ostravy za 

podmínky, že bude PD doplněna o přípojku pro obední dům č.p. 239 na ul. K Černavám na 

pozemku parc.č. 1905, který je v současné době napojen do rušené dešťové kanalizace v ul. 

Jahodová 

 

1104/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Sam Katy, Ostrava-Výškovice,  ze dne 26.4.2018, o souhlas s uložením vodovodní a 
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kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 778/191 a 778/1 pro zahradu pozemek parc.č. 753/7 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s uložením vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 778/191 a 778/1 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy  

 
1105/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti AQUATIS a.s., Praha 10, ze dne 19.4.2018, zpracovatele investičního záměru 

pro Statutární město Ostrava „Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu“ 

v obvodu Petřkovice (SO 1.10 Jez Přívoz Landek, zabezpečení, výstup a nástup) 

 

b) souhlasí 

s investičním záměrem Statutárního města Ostravy „Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro 

sportovní plavbu“ v obvodu Petřkovice 

 
1106/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

společnou žádost pana B. Dvořáka  a Ing. J. Bartoše, občanů bydlících na ul. Jahodová, ze dne 

24.4.2018, o odstranění  3 ks dřevěných telekomunikačních sloupů v horní části ulice Jahodová, 

kdy tyto nevyužívané telekomunikační sloupy zužují průjezdný profil komunikace 

 

b) souhlasí  

s odstraněním 3 ks telekomunikačních sloupů v horní části ulice Jahodová 

 

c) ukládá 

starost   tajemníkovi požádat vlastníka sloupů o jejich odstranění 

 
1107/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Pavla Kukučky, O.-Petřkovice, ze dne 18.4.2018,  o vrácení nájmu z pronájmu tržnice a 

to za celou dobu rekonstrukce plochy, kdy tento prostor nelze užívat 

 

b) nesouhlasí 

s vrácením nájmu za pronájem tržnice, rekonstrukce probíhá po částech a plochu lze užívat, 

rovněž přístup k objektu na tržnici je zachován po celou dobu výměny dlažby 

 

c) ukládá 

starostovi odpovědět dle rozhodnutí rady 

 
1108/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava-Petřkovice, příspěvková organizace, p. Miroslavy Hrubé,  

ze dne 19.4.2018, o souhlas přijmout dar; sponzorský dar je ve výši 10 000,- Kč a bude použit na 

úhradu dopravy na školní výlet 
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 Ivo Mikulica                            Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

b) souhlasí 

s přijetím daru ve výši 10 000,- Kč od společnosti  ENVISOLAR ENERGY s.r.o., Ostrava, IČ: 

28573552, dar bude použit k úhradě autobusové dopravy na školní výlet 

 
1109/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

příspěvkovou organizací města „Domov Slunečnice Ostrava“, která se týká společného postupu 

při nákupu drogistického materiálu, čisticích prostředků, obalového materiálu a jednorázových 

papírových výrobků, v rámci sdružených nákupů, kdy organizace Domov Slunečnice Ostrava byla 

vybrána Statutárním městem Ostrava jako tzv. centrální zadavatel 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1110/83 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost starosty sousední obce Ludgeřovice Mgr. Daniela Havlíka ze dne 27.4.2018, o příspěvek ve 

výši 30%  z nákladů na dokončení opravy hřbitovní zdi farního hřbitova v Ludgeřovicích, kdy 

tento 30% podíl činí 50.817,30 Kč 

 

b) schvaluje 

poskytnutí částky 50.817,30 Kč jako spoluúčast ve výši 30 % na akci „Dokončení oprav hřbitovní 

zdi“, jedná se o hřbitovní zeď farního hřbitova v Ludgeřovicích; příspěvek bude poskytnut obci 

Ludgeřovice v roce 2018 


