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U S N E S E N Í 
 

z 86. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. září 2014 

 (č. 1271/86 – 1294/86) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 

 

1271/86 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 34 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 ...................................................................   o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021 ..................................................................   o  10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5153 ..................................................................   o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5154 ..................................................................   o    4 tis. Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu a) zastupitelstvu ke schválení 

 
1272/86 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2015 

 
1273/86 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

plán inventur MOb Petřkovice k 31.12.2014  k provedení řádné inventarizace veškerého majetku 

a závazků MO Petřkovice v roce  2014 

 
1274/86 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 

2014 ve složení: 

Předseda komise:             Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:           Ing. Šárka Robenková 

Členové:                          Helena Procházková 

                                         Dana Králíčková 

 

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2014 ve složení: 

Předseda komise:            Ing. Karel Gattnar 

Členové:                           Ing. Šárka Robenková 

                                 Helena Procházková 
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1279/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Michal Štencela, jednatele společnosti Grifftec s.r.o., U Cementárny 1177, O.- 

Vítkovice ze dne 25.8.2014 o souhlas s vybudováním obecní komunikace na pozemku parc.č. 

1454/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) v kat.území Petřkovice u Ostravy v délce 270 m na 

vlastní náklady a žádá o vyměření hranic pozemku a začlenění nově vzniklé komunikace do 

plánu pro zimní údržbu 
 

b) souhlasí 

se zpevněním výše uvedeného pozemku na náklady žadatele, s tím že před zahájením stavebních 

prací si žadatel vytýčí pozemek parc.č. 1545/11 v kat.území Petřkovice u Ostravy na vlastní 

náklady 
 

 

 
1275/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1, s WC, předsíní, spíží, koupelnou a sklep o výměře 105 m
2
. 

Nejedná se o byt se sníženou kvalitou v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích  p. Miroslavu Pokorovi, nar. 22.09.1963, trvale bytem Kašparova 1414/16 , Ostrava 

– Hrabůvka, a to na dobu určitou  s účinností od 01.10.2014 – 30.09.2015 

    

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
1276/86 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku z důvodu krádeže v kulturním domě ze dne 20.6.-23.6.2014, kdy vyšetřování 

policie ČR bylo již odloženo. Jedná se o žebřík hliníkový – 4-dílný v pořizovací hodnotě    

2 299,- Kč, tento majetek bude odúčtován z účtu 902 0300 a 999 0902 

 
1277/86 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 6 900, - Kč z roku 2013 na projektovou dokumentaci na kanalizační 

přípojku k domu č.p. 118 na ulici Hlučínské formou účetní opravy z majetku MOb Petřkovice 

 
1278/86 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemky parc.č. 581/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m
2
 a parc.č. 

594/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 9 m
2
 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  

společnosti Řeznictví JANUS, s.r.o., Miroslav Janus, Hlučínská 4, O.-Petřkovice za cenu dle 

znaleckého posudku č. 84/23/2014, a to 17 080,- Kč + náklady obce ve výši 2.600,- Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 
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c) nesouhlasí 

se začleněním této nově vznikající komunikace do plánu zimní údržby, jedná se o účelovou 

komunikaci 
 

d) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 12.09.2014 

 
1280/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Marka Blateckého ze dne 26.8.2014, který zastupuje stavebníka Miroslava Lančiho, 

Mor. Ostrava o:  

- uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na pozemku parc.č. 1917 (MK Šilheřovická) 

- souhlas s připojením na místní komunikaci parc. č. 1917 (Šilheřovická) 

- stanovisko k celé stavbě, která zahrnuje RD, garáž a dílnu pro tisk a reklamu na pozemku 

parc.č.944/5 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) konstatuje, 

že lokalita v křižovatce Koblovská x Šilheřovická není pro objekt této velikosti a tohoto typu 

není přiliš vhodná 
 

c) ukládá  

vedoucímu odboru výstavby vyžádat od žadatele jednoduchou studii uvažovaného objektu vč. 

vizualizace, k dalšímu posouzení 

 
1281/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ireny Poledníkové, Údolní 691, O.- Petřkovice ze dne 19.8.2014 o ořez 3 ks větví 

topolu osika na pozemku parc.č. 1260/45 v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu padajících 

větví do zahrady a poničení plotu 

 

b) souhlasí 

s ořezem 3 ks větví topolu osika na pozemku parc.č. 1260/45 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

a to na náklady žadatelky  

 
1282/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zvolení nového předsedy ČZS, ZO Severní točna Petřkovice, kdy stavajícího předsedu p. 

Lachnita nahradila nová předsedkyně ČZS, ZO p. Ludmila Křůmanová 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č.2 k nájemní smlouvě, kterým se mění statutární orgán ČZS, ZO 

Severní točna 

 
1283/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ludmily Křůmalové, předsedkyně Základní org. ČZS, Severní točna Petřkovice, ze 
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1286/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Bc. Simony Tichavské ze dne 1.9.2014 o pronájm místnosti v 1. patře KD (obřadní síň) 

za účelem vedení cvičení pro ženy 1 x týdně v úterý od 15.00 do 16.00 hodin 
 

b) rozhodla 

o pronájmu místnosti v 1. patře KD (obřadní síň), a to vždy v úterý od 15.00 do 16.00 hodin, p. 

Bc. Simoně Tichavské, Ostrava - Poruba, na dobu určitou od 1.9.2014 do 30.6.2015 za nájemné 

100,- Kč/za cvičení 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 

 

dne 25.8.2014 o ořez  3 ks (2x lípa, javor) a  pokácení 3 ks (2x akát, dub) stromů na pozemcích 

parc.č. 1557/1 a 1554/1 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu padání suchých větví a 

nebezpečí vzniku úrazů a poškození majetku 

 

b) zplnomocňuje 

Ludmilu Křůmalovou, předsedkyni Základní organizace ČZS, Severní točna Petřkovice, U 

Prodejny 1022/25, O.- Hrabůvka k vyřízení povolení kácení 3 ks stromů a ořezu 3 ks stromů na 

výše uvedených pozemcích a realizaci ořezu a pokácení stromů, na náklady žadatele 

 
1284/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Oto Slavíka, fa Slavík – Technické plasty s.r.o., Hlučínská 1275, Ludgeřovice ze dne 

29.8.2014 o předběžný souhlas s umístěním výroby a sídla firmy na pozemcích parc.č. 1454/1 a 

1454/22 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) žádá 

o doplnění studie k umístění a realizaci stavby, vč. vizualizace, k dalšímu posouzení 

 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 12.09.2014 

 
1285/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 9,5 m
2
 za účelem zřízení technické míst-

nosti k již pronajatému prostoru, paní Marcele Kostkové, Na Landeku 416/9, Ostrava - Petřko-

vice, IČ 73186562, za nájemné ve výši 700,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 

5 let s účinností od 1.10. 2014 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy 
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1287/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 606 v k. ú Petřkovice u Ostravy p. Pavlu Ku-

kučkovi, Ostrava – Petřkovice 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh smlouvy zastupitelstvu ke schválení 

 
1288/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Nájemní smlouvy, mezi spolkem Tělovýchovná jednota Ostrava - Petřkovice a SMO 

– městským obvodem Petřkovice, která se týká pronájmu tělocvičny na dobu 20 let 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
1289/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o pronájmu tělocvičny, mezi příspěvkovou organizací Základní škola Os-

trava - Petřkovice a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se týká pronájmu tělocvičny 

za účelem výuky tělesné výchovy a konání sportovních akcí 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
1290/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce a méněpráce u akce „Oprava místních komunikací ul. Balbínova a Kosatcova“ 

vícepráce činí 67 209,20 Kč bez DPH, méněpráce činí 28 889,62 Kč bez DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1407, mezi STAVIA – Silniční stavby a.s. a SMO 

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

c) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku 

 
1291/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. CPPSO-7200004648 mezi 

SMO - městským obvodem Petřkovice a Europe Easy Energy a.s. Praha, která se týká dodávky 

elektřiny do objektů městského obvodu v roce 2015 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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1292/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost FC ODRA Petřkovice ze dne 1.9. 2014 o provedení renovací v areálu fotbalového sta-

diónu, jedná se o renovaci povrchu travnatého hřiště, renovaci závlahy a výměnu lavic a sedáků 
 

b) navrhuje 

zařadit tyto renovace do plánu oprav na rok 2015 

 
1293/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2008, kterou se stanoví systém shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikají-

cího na území města Ostravy, vč. nakládání se stavebním odpadem 
 

b) nemá námitek 

k navrhovanému znění obecně závazné vyhlášky 

 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                                      Jiří Dřevjaný 

               starosta                                                                                             místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

1294/86 Rada městského obvodu 

a) stanoví 

termíny konání rady městského obvodu do konce volebního období takto: 18.9. a 7.10. 2014 

 


