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U S N E S E N Í 
 

z 89. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. října 2014 

 (č. 1327/89 – 1334/89) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  -   

 

 

1327/89 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11171/RM1014/144 ze dne 7. října 2014, jimž rozhodla o poskytnutí  

investiční dotace našemu městskému obvodu ve výši 200 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce 

mostního pilíře za účelem venkovní lezecké stěny“ z výdajů investičního odboru 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 39 /2014, kterým se: 

- zvýší investiční transfery od obcí na  pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 8752..................  o   200 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3429, pol. 6121,  ÚZ 8113 , ORG 8752 ….....…….  o   200 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesením Rady města  č. 11168/RM1014/144 ze dne 7. října 2014  jimž schválila poskytnutí 

neinvestičního transferu našemu městskému obvodu v celkové výši 1 800 tis. Kč na opravy 

místních komunikací 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 40/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 4121, ÚZ 8113 ............................  o   1 800 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113 ...........................................  o   1 800 tis. Kč 

 
1328/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  paní Moniky Žídkové, Hlučínská 17/254 ze dne 13. 10. 2014 o ukončení nájemní 

smlouvy na část pozemku parc. č. 536 o výměře 210 m
2 

(zahrada) v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, z důvodu nevyužívání pozemku 
 

b) souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 536 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy ke dni 31. 10. 2014   
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy  
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1329/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, O.-Radvanice, ze dne 10. 10. 2014, o 

pronájem části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 1000 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  

z důvodu zřízení zařízení pro realizaci stavby „Petřkovice kanalizační stoka T – část B III.etapa“ 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 1000 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
1330/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Ivana Šnapky ze dne 15. 10. 2014, který zastupuje stavebníky Janu Fojtíkovou, 

O.-Hrabůvka a Jiřího Honzeka, O.-Zábřeh, o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení „Rodinný dům MARBY 77“ na pozemcích parc. č. 1189/10 a 1189/15 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

kladné stanovisko k této projektové dokumentaci 

 
1331/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Pavla Kukučky, Ostrava - Petřkovice, ze dne 17. 10. 2014, o souhlas s umístěním 

stavby obytného domu na pozemku parc.č. 606 v kat. území Petřkovice u Ostravy; v přízemí 

obytného domu bude nebytový prostor a další dvě patra s 2-3 byty 
 

b) souhlasí 

s umístěním stavby  bytového domu na pozemku parc. č. 606 v kat. území Petřkovice u Oatravy 

 
1332/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Pavla Kukučky,  Ostrava - Petřkovice, ze dne 17. 10. 2014 o souhlas s umístěním 7 

parkovacích stání  na pozemku parc. č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, pro plánovanou 

stavbu obytného domu  
 

b) souhlasí  

s umístěním 7 parkovacích stání na pozemku parc.č. 604/1  kat. území Petřkovice u Ostravy 

s tím, že tato parkovací stání nebudou přesně vymezena 
 

1333/89 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sadové úpravy pozemku p.č. 1900/1 k.ú. 

Petřkovice – naučná plocha – 2. etapa“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

zastoupený Ing. Kristiánem Kornerem 

se sídlem:  Hluboká 693/15A 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 

za cenu nejvýše přípustnou: 410 752,19 Kč bez DPH 
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                    Ivo Mikulica                                                                             Jiří Dřevjaný 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1334/89 Rada městského obvodu 

a) projednala 

společnou  žádost  nájemců  nebytových prostor v domě  č. p. 17 na  ul. Hlučínské  ze dne 

16. 10. 2014, o zřízení parkovacíh míst s omezeným časovým stáním na 30 min. před domem  

č. p. 17 

 

b) souhlasí 

se zřízením parkovacích míst s omezeným stáním u domu č. p. 17 na ul. Hlučínské (lékárna) 

s tím, že toto omezení bude platit v době Po-Pá od 8:00 hod. do 16:00 hod. a to na 1 hodinu 

 

c) ukládá 

tajemníkovi zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci k tomuto dopravnímu značení, 

včetně schválení na DI PČR 


