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U S N E S E N Í 
 

z 83. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 24. června 2014 

 (č. 1211/83 – 1225/83) 

 

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

Omluveni :  Ing. K. Gebauer 

Hosté :  - 

 

 

1211/83 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 23 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................……..…………………….  o   467 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3319, pol. 5136 .............................................................   o     10 tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 .............................................................   o     28 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171 .............................................................   o       7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 6121 ..............................................................  o   115 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ..............................................................  o   200 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6122 ........................................................  o   107 tis. Kč 

    

b) bere na vědomí   

usnesení Rady města č.10327/RM1014/135 ze dne 17. června 2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne našemu MOb neinvestiční transfer na odstranění havárie splaškové 

kanalizace mezi ul. U Sokolovny a kulturním domem ve výši 3 000 tis. Kč a dále na opravu 

splaškové a dešťové kanalizace u obytného domu č.p. 118 na ulici Hlučínská ve výši 300 tis. Kč 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 24 /2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 .................................  o   3 300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 ..............................................  o   3 300 tis. Kč 
 

d) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10398/RM1014/136 ze dne 24. června 2014, kterým rozhodla o 

poskytnutí investičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 920 tis. Kč na projektovou 

dokumentaci na akci 6874 – Výstavba nové školní tělocvičny, a to z rozpočtu odboru 

investičního   

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice scválit rozpočtové opatření č. 25/2014, kterým se: 

-zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6874......  o   301  tis. Kč 

-zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 6874......  o   619  tis. Kč 

-zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 6874 ...................  o    301 tis. Kč 

-zvýší kapitálový výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 6874 ..................  o   619  tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) a e) zastupitelstvu ke schválení 
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1212/83 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemek parc.č. 471/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 2m
2 

v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, panu Jiřímu Blatovi, Hlučínská 864/244a, O.-Petřkovice, za cenu dle 

znaleckého posudku 1000,- Kč + náklady obce na zpracování znaleckého posudku  

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

1213/83 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemky parc.č. 471/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 3m
2
, parc.č. 471/16 

zast. plocha a nádvoří o výměře 1m
2 

a parc.č. 471/17 zast. plocha a nádvoří o výměře 1m
2
, vše v 

kat. území Petřkovice u Ostravy, paní Elišce Konkolové, Školní 38, Markvartovice,  za cenu dle 

znaleckého posudku 2500,- Kč  + náklady obce na zpracování znaleckého posudku 
 

b) ukládá  

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

        
1214/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jířího Blaty, Hlučínská 864/244A  ze dne 11.6.2014 o pronájem s  následným 

odkupem části pozemku parc.č. 471/4 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

že nemá záměr pronajat část pozemku parc.č. 471/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu, 

že tento pozemek tvoří společné nádvoří pro další bytové domy  
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

Z: vedoucí odboru výstavby                                                                        T.:  4.7. 2014 

 
1215/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 605/1 o výměře 25 m 
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

1216/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kterou zastupuje NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 

Frýdek-Místek ze dne 12.6.2014, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu 

,,Ostrava 2049 Kašpar, NN“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci společnosti NOVPRO 

FM, s.r.o., Frýdek-Místek, která se týká zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 
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1219/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 13/20104 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO - městským 

obvodem Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis dlouhodobého 

hmotného majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouho hmotného majetku 

na základě každoroční inventarizace 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce 

 
1220/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 30.6.2009 na pronájem nebytového 

prostoru v 1. patře kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, mezi 

SMO – městským obvodem Petřkovice a paní Adrianou Kuchařovou, Ostrava - Petřkovice, 

změnou nájemní smlouvy dochází k prodloužení doby nájmu o 5 let do 30.6. 2019, s účinností 

od 1.7. 2014 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

 

soustavy (přípojky NN v pozemku parc.č. 2080 v kat. území Petřkovice u Ostravy) v rámci 

stavby ,,Ostrava 2049 Kašpar, NN“, v délce 5 m za jednorázovou úplatu 2.420,-Kč, kdy uvedená 

cena je včetně DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

1217/83 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC Odra Petřkovice, Petřkovická 1, O.- Petřkovice ze dne 18.6.2014, nájemce pozemku 

parc.č.1453/3 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, o vykácení 3 stromů na pozemku parc.č. 1453/3 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) konstatuje, 

že, až si FC Odra Petřkovice nájme na své náklady nezávislého znalce, který posoudí zda hrozí 

pád výše uvedených stromů, pak může znovu požádat o pokácení   

 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby informovat žadatele o rozhodnutí rady a o nutnosti doložení odborného 

posudku 

 
1218/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 82/1 (pozemek pod stavbou) o výměře 17 m
2 

v kat. 

území Petřkovice u Ostravy   
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              Ivo Mikulica                                                                                          Jiří Dřevjaný 

                   starosta                                                                                               místostarosta 

   Městského obvodu Petřkovice         Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

1221/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru změny pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské, změnou 

dochází k rozšíření o pronájem sklepa o výměře 18 m
2
 

 

1222/83 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

 
1223/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava havárie přípojky kanalizace KD a 

následná oprava zpevněných ploch parc.č. 151/1 a část 153/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy“ 

uchazeči: 

STAVIA, silniční stavby, a.s. 

zastoupená předsedou předst. Jiřím Slívou a místopředsedou předst. Františkem Kročilem 

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

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 451 793,16  Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1224/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Výstavba tělocvičny u 

ZŠ O.- Petřkovicích č.p. 136 - PD“ v rozsahu předloženého zadání, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 11.7.2014 

 
1225/83 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Dešťová a kanalizační 

přípojka pro bytový dům č.p. 118“ v rozsahu předloženého zadání, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  11.7.2014 

 


