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U S N E S E N Í 
 

z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. září 2014 

 (č. 1295/87 – 1309/87) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 

1295/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2754/SM1014/34 ze dne 10. září 2014, jimž schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer 

v návaznosti na na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her v roce 2014 ve výši      

139 tis. Kč 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 35/2014, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 ....................   o     139 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .............................................................   o     139 tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
1296/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Elišky Konkolové, Markvartovice, zastoupené  p. Radimem Konkolem, ze dne 

16.9.2014, o odkup pozemků parc.č. 471/12, 471/13, 471/14 a 471/15 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, které jsou zastavěny stavbami garáží 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodat pozemky parc.č. 471/12 o výměře 4 m
2
, 471/13 o 

výměře 4 m
2
, 471/14 o výměře 3 m

2
 a 471/15  o výměře 1 m

2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 
1297/87 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1903/5 o výměře 84 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

1298/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Kamily a Martina Rabasových, O.- Petřkovice ze dne 15.9.2014 o zrušení 

nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 6 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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b) souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 6 v kat. území Petřkovice u Ostravy ke dni 

30.9.2014 

 
1299/87 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008477, mezi SMO, 

městským obvodem Petřkovice a spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, která se týká el. přípojky 

stavby ,,Ostrava 963 Barták, NN“, v pozemcích parc.č. 961/1 a 962, v délce 59 m, za úplatu ve 

výši 23.600,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1300/87 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

žádost společnosti PROFI PROJEKT s.r.o., Frýdek-Místek, ze dne 15.9.2014, o souhlas se 

vstupy na pozemky parc.č. 1534/3, 1539/1, 1538/6, 1540 a 1542 vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, pro projektovanou akci „Ostrava, Balbínova, NNv“, z důvodu obnovy nadzemního 

elektrického vedení NN 0,4kV v délce 330 m 
 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemky parc.č. 1534/3, 1539/1, 1538/6, 1540, 1542 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy s podmínkou, že po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu 

 
1301/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ATELIÉR EMMET, s.r.o., Opava, ze dne 9.9.2014, která zastupuje investora 

spol. GRIFFTEC s.r.o., o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení 

pro stavbu „Petřkovice-areál firmy Grifftec s.r.o., inženýrské sítě“ na pozemcích parc.č. 1453/3, 

1454/11, 1454/12, 1447/25, 1906/60, 1906/61, 1906/62, 1906/63, 1906/64, 1941/1 vše v kat. 

území Petřkovice u Ostravy a právu provést stavbu na výše uvedených pozemcích 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k výše uvedené projektové dokumentaci 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu  
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu 

 
1302/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku FC Odra Petřkovice ze dne 5.9.2014 o vykácení 3 ks stromů na pozemku parc.č. 

1453/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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1303/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

předloženou projektovou dokumentaci ke stavbě RD, garáže a dílny pro tisk a reklamu na 

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

b) souhlasí 

s výše uvedenou projektovou dokumentaci s podmínkami, že: 

-  provozovna nesmí být do budoucna jakkoliv rozšířena  

-  vozidla související s provozem dílny a RD nesmí stát na místní komunikaci Šilheřovická 

 
1304/87 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č.14/2008 ve výši 1000,- Kč pro její nevymahatelnost 

 

b) bere na vědomí 

předložený znalecký posudek, který posuzuje zdravotní stav těchto stromů 
 

c) souhlasí 

s pokácením 3 ks stromů na pozemku parc.č. 1453/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu plné moci pro FC Odra Petřkovice k vyřízení povolení kácení dřevin 

1305/87 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru prodloužení pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 320 na ul. Hlučínské, 

o výměře 105 m
2
 

 
1306/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 13/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 12/2011, kdy změny se týkají  osvobození od 

placení poplatku u Policie ČR a u kandidujících subjektů v době voleb 
 

b) souhlasí 

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky  

 

1307/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

havarijní stav a následné vícepráce u akce ,,Děšťová a kanalizační přípojka pro bytový dům č.p. 

118“, ve výši 80 tis. Kč 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 36/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................ o      80 tis. Kč       

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 ............................................................... o      80 tis. Kč 
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1309/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p.Terezy Šafarčíkové, Hlučín, ze dne 18.9.2014, o Územní souhlas na stavbu ,,vodovodní 

a kanalizační přípojka“ z pozemku parc.č. 1953/2 pro budoucí rekreační objekt na pozemku 

parc.č.167/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s vydáním Územního souhlasu s podmínkou, že po provedení přípojek bude pozemek uveden do 

původního stavu 

 

 

                    Ivo Mikulica                                                                             Jiří Dřevjaný 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovic 
   

  v zastoupení 

 

 

                                                                                                  Rudolf Schmuch 

                                                                             člen rady 

  Městského obvodu Petřkovice 

 

c) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

  
1308/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Terezy Šafarčíkové, Hlučín, ze dne 18.9.2014, o souhlas se vstupem a uložením 

vodovodní a kanalizační přípojky z pozemku parc.č. 1953/2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy pro 

pozemek parc.č. 167/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní a kanalizační přípojky do výše uvedeného pozemku 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést výše uvedenou stavbu 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu 


