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U S N E S E N Í 
 

z 88. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. října 2014 

 (č. 1310/88 – 1326/88) 

 

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

Omluveni :  -  

Hosté :  - 

 

 

1310/88 Rada městského obvodu 

a)  schvaluje               

vlastní rozpočtové opatření č. 37 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................……..………….................  o      8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ..............................................................  o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5492 ..............................................................  o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5153 ...............................................................  o    13 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 5512, pol. 5169 ..............................................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171 ..............................................................  o    16 tis. Kč 

           

b)  bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11009/RM1014/143 ze dne 30. září 2014, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředků Statutárního města Ostravy ve výši 500 tis. 

Kč pro náš městský obvod na realizaci projektu „Sadové úpravy pozemku parc. č. 1900/1 v k.ú. 

Petřkovice – naučná plocha  -  2. etapa“ a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 

 

c)  doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 38/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 4121, ÚZ 1030 ................................  o    500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § na § 3742, pol. 5169, ÚZ 1030......................................   o    500 tis. Kč 
 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
1311/88 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost  Ing. Pavla Konečného o změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1892/14 

(pod garáží) o výměře 21 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kdy žadatel se stal dědicem 

garáže  
 

b) souhlasí  

se změnou nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1892/14 o výměře 21 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy od 1.11.2014   
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 nájemní smlouvy  
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1312/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO o zaslání souhlasu se svěřením majetku – dokončené 

investiční akce „Cyklostezka – úsek Hornické muzeum – Koblovský most“, úsek od zadní 

vstupní brány do Hornického muzea na Landeku po hranici katastrálního území Petřkovice u 

Ostravy/Koblov, v délce 568 m 

 

b) souhlasí 

v souladu se Statutem města Ostravy o převodu této dokončené investiční akce na městský 

obvod Petřkovice 

 

c) souhlasí 

se svěřením tohoto majetku 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu předávacího protokolu 

 
1313/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Ostrava, ze dne 19.9. 2014, o 

stanovisko k realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01137 Petřkovice-

Bobrovníky“, která se plánuje realizovat v roce 2015, SSMSK žádá o stanovisko za účelem 

koordinace prací 
  
b) souhlasí 

s realizací výše uvedené stavby 
 

c) sděluje, 

že v předmětném území nejsou plánované žádné práce 

 
1314/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

Žádost ČZS - Severní točna, O. - Petřkovice, ze dne 15.9. 2014,   o  ořez 5 ks stromů (akát, 

javor) a pokácení  1ks stromu (akát) na pozemku parc.č. 1559/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, který mají v dlouhodobém nájmu,  z důvodu úrazu, případného poškození majetku  
 

b) zmocňuje 

p. Ludmilu Křůmalovou, předsedkyni Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 

Severní točna Petřkovice, k vyřízení povolení kácení 1 ks stromu (akát) a ořezu 5 ks stromů 

(akát, javor) na pozemku parc.č. 1559/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy a realizace ořezu a 

pokácení stromu, na náklady žadatele za účasti odborného dohledu  

 
1315/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

Žádost  pana Jindřicha Šostáka, Ostrava-Petřkovice, ze dne 2.10. 2014, o pokácení stromu 

(břízy) na pozemku parc.č. 99/11 v kat. území Petřkovice u Ostravy, z důvodu  nebezpečí 

z ulomení oschlých větví a pádu na přilehlou místní komunikaci 
 



 - 3 - 

 
1318/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Sadové úpravy 

pozemku p.č. 1900/1 k.ú. Petřkovice – naučná plocha – 2. etapa“ v rozsahu předložené technické 

zprávy a slepého rozpočtu, pěti společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro 

podání nabídek je do dne 17.10. 2014 

 
1319/88 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zrušení zvláštního orgánu městského obvodu – komise k projednávání přestupků, kterou zřídil 

starosta městského obvodu, k 30.9. 2014 
 

b) ruší 

pravidelnou měsíční odměnu předsedkyni Komise k projednávání přestupků MOb Petřkovice 

Mgr. Ivaně Abrlové, ve výši dle předloženého návrhu, s účinností k 30.9. 2014 

b) souhlasí  

s pokácením stromu na pozemku parc.č. 99/11 v kat. Petřkovice u Ostravy, z důvodu zdraví a 

vitality stromu  
 

1316/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Marka Hajnoše, Ostrava – Poruba, ze dne 18.9. 2014, o souhlas s novým sjezdem 

z pozemku parc.č. 635 na pozemek parc.č. 1922/1 (silniční pozemek) v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, ul. Koblovská, přes chodník na pozemku parc.č. 1922/3, kde je vlastníkem městský 

obvod 

 

b) bere na vědomí 

vyjádření SSMSK a souhlas DI Policie ČR se stanovenými podmínkami 

 

c) souhlasí 

s napojením nového sjezdu z pozemku parc.č. 635 na silniční pozemek parc.č. 1922/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, ul. Koblovská za podmínky, že chodník na pozemku parc.č. 1922/3 

bude opraven a proveden ze zámkové dlažby se sníženou obrubou 

 
1317/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Ostravské komunikace, a.s., Ostrava - Mar. Hory, ze dne 15.9.2014, o souhlas 

s umístěním pevné překážky na místní komunikaci (chodníku) - stojanového hnízda pro jízdní 

kola na pozemku parc.č. 154 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 

b) bere na vědomí 

souhlas DI Policie ČR s umístěním 

 

c) souhlasí 

s umístěním stojanového hnízda na pozemku parc.č. 154 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

(prostor před vstupem do KD)  
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1324/88 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s ukončením pronájmu nebytového prostoru v 1. patře kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské  o výměře 8  m
2
, stávající nájemce p. Marcela Hrabovská, na její vlastní žádost, a to 

dohodou k 31.10. 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dohody o ukončení nájmu 

1320/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Türke, O.- Výškovice, ve výši dle předloženého návrhu, 

za spolupráci s komisí pro společenské záležitosti v roce 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
1321/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zřízení havarijního pojištění jednoosého traktorového návěsu RZ T00 5371, za pojistné ve výši 

1.052,- Kč, s účinností od 15.10. 2014  

 
1322/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Kupní smlouvy mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a panem Václavem 

Hromkovičem, Hlučínská 14/264, Ostrava-Petřkovice, která se týká prodeje traktorového 

přívěsu RZ OV 75-44, typ STS MV 2-028, rok. výr. 1991, ze cenu dle předloženého ocenění 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této kupní smlouvy 

 

c) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice z důvodu prodeje  -  traktorový přívěs sklápěcí  STS, MV2-

028,  OV 75-44, inventární číslo  l10000000356, z roku 1991, v účetní hodnotě  42 000,- Kč, a 

to ke dni úhrady z účtů  022 0600 a 553 300 

 
1323/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 25.1. 2012 na pronájem nebytového 

prostoru v přízemí bytového domu č.p. 320 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, mezi 

SMO – městským obvodem Petřkovice a panem Janem Jančíkem, Ostrava - Petřkovice, změnou 

nájemní smlouvy dochází k prodloužení doby nájmu o 5 let do 31.12. 2019, s účinností od 1.1. 

2015 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 2 nájemní smlouvy 
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1325/88 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Útvaru hlavního architekta MMO ze dne 25.9. 2014 o stanovisko městského obvodu 

k uvažovanému designovému sjednocení  a unifikaci stávajících přístřešků a zastávek MHD 
 

b) doporučuje 

realizovat toto sjednocení vizuálního stylu zastávek MHD v centru statutárního města 

 

c) požaduje 

na území městského obvodu Petřkovice o ponechání stávajících přístřešků MHD, jsou pro nás 

vyhovující, s tím, že městský obvod se o ně bude i nadále starat a udržovat 

 

1326/88 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci  České školní inspekce ze dne 30.9. 2014 o prošetření stížnosti p. Jarmily Dobešové 

na Základní školu Ostrava – Petřkovice 

 

b) ukládá 

řediteli Základní školy Ostrava – Petřkovice o sdělení písemného stanoviska k dané stížnosti, vč. 

přijatých opatření k nápravě 

 

c) ukládá 

starostovi informovat Českou školní inspekci o přijatých opatřeních k nápravě 

 

 

 

                    Ivo Mikulica                                                                             Jiří Dřevjaný 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 


