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U S N E S E N Í 
 

z 88. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. července 2018 

(č. 1162/88 – 1172/88) 

 

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

Omluveni :       -  

  

1162/88 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 33/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….….….…..  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493……...............………………………….  o   10 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků rezerv na dotaci – promítání a organizaci letního kina  Landek 

park) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………….……  o   69 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5166……...............………………….……..…  o   69 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na studii nového parku v Petřkovicích) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………...…  o    22 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 …………………………………….……  o    22 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku MŠ z důvodu provedené odborného 

posouzení fyziologických podmínek na pracovišti v rámci zřízení nových pracovních pozic – 

údržbář, uklízečka a kuchařka) 

 

1163/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost firmy Ing. Barteček, Praha 2-Vinohrady, která zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., 

ze dne 27.6.2018, o vyjádření ke stavbě „Ostrava, Petřkovice, 1107/1, přípojka NNk“ umístěné na 

pozemku parc.č. 1903/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy (MK K Černavám) 

 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava, Petřkovice, 1107/1, přípojka NNk“ na pozemku parc.č. 1903/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, dle přiložené situace, za podmínky, že se zaasfaltuje pruh v šířce 2 m 

 
1164/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Ludmily Justové, Ostrava – Lhotka, ze dne 11. 7. 2018, o skončení pronájmu 

pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, u domu č.p. 170 na ul. 

U Sokolovny, p. Justová již není vlastníkem domu 
 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  

paní Ludmilou Justovou, a to dohodou ke dni 31. 7. 2018  

 



 - 2 - 

1165/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků ze dne 4.7. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v obecním 

domě č. p. 334 ul. Petřkovická, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva paní Janků končí k 31. 8. 

2018 

 

b) rozhodla 

o prodlužení nájemního poměru na byt č. 1 o velikosti 87 m
2
, v 1. nadzemním podlaží, na ul. 

Petřkovická č.p. 334 v Ostravě – Petřkovicích paní Monice Janků, r. nar. 1978, trvale bytem 

Petřkovická č. p. 334 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 4 měsíců s účinností od 1. 9. 2018 

do 31. 12. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2016/B/1, kterým se prodlužuje 

nájem bytu 

 
1166/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání ve zvýšeném suterénu kulturního domu č.p. 139 

na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 70 m
2
 

 

1167/88 Rada městského obvodu 

(k usnesení rady č. 1114/84 ze dne 15.5.2018) 

a) bere na vědomí 

posunutí termínu dokončení rekonstrukce bytu č.3 na Hlučínské č.p. 139, Ostrava-Petřkovice v 

rámci zakázky „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, na srpen 2018 

 

b) schvaluje 

posunutí termínu pronájmu bytu č. 3, 1+kk – garsonka, o výměře 38 m
2
, ve 2.NP budovy 

kulturního domu na ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích, panu Karlu Hanyášovi, 

z 1.7.2018 na 1.9. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Nájemní smlouvy č. 3/2018 s účinností od 1. 9. 2018, na dobu neurčitou 

 

1168/88 Rada městského obvodu 
(k usnesení rady č. 990/74 ze dne 12.12.2017) 

a) bere na vědomí 

posunutí termínu dokončení rekonstrukce bytu č.4 na Hlučínské č.p. 139, Ostrava-Petřkovice v 

rámci zakázky „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, na červenec 

2018 

 
b) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 4, 3+kk, o výměře 80 m
2
, ve 2.NP budovy kulturního domu na ul. Hlučínská 

č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích, paní Markétě Ulrichové, r. nar. 1987, na dobu neurčitou 

s účinností od 1.8.2018 

  



 - 3 - 

 
1169/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 17/2018 „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 dlouhodobého hmotného majetku na 

základě každoroční inventarizace 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 17 ke smlouvě o výpůjčce 

 
1170/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC ODRA Petřkovice z.s., ze dne 10.7.2018, o souhlas s podnájmem pronajatých 

nemovitostí (fotbalový reál FC ODRA Petřkovice) třetí osobě – Baníku Ostrava a.s. 

 

b) souhlasí  

s pronájmem nemovitostí (fotbalový reál FC ODRA Petřkovice), specifikonaných v Nájemní 

smlouvě ze dne 9.11.2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, kdy nájemcem je FC ODRA Petřkovice 

z.s., třetí osobě -  Baníku Ostrava a.s., rozsah podnájmu činí 6 hodin týdně, po dobu 8 měsíců 

v roce, za účelem tréninku dětí v rozpětí 7-11 let 

 
1171/88 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Maxima Pachomova, Ostrava – Petřkovice, ze dne 13.7.2018,   o poskytnutí účelové 

dotace ve výši 12 000,- Kč na provoz Letního kina Landek Park v roce 2018   

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  v roce 2018 takto: 

 

Organizace 

(fyz. osoba) 

Výše dotace v 

Kč 

Účel dotace 

Maxim Pachomov 10 000,- na provoz Letního kina Landek Park v roce 2018   

 

c) c) zmocňuje  

d) starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

 

e) d) požaduje  

f) po p. Pachomovovi propagovat toto letní kino v obecních skřínkách 

 

 

 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Nájemní smlouvy č. 2/2018  
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1172/88 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 07 – 198/2018 mezi Českou poštou, s.p., Praha 1 a SMO - 

městským obvodem Petřkovice, která se týká obstarání inkasa plateb obyvatelstva v rámci SIPA u 

nájemců obecních bytů 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


