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U S N E S E N Í 
 

z 91. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. září 2018 

(č. 1209/91 – 1224/91) 

 

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

Omluveni:      R. Schmuch 

  
1209/91 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  41/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………  o 43 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5194 …………………………...………….   o 43 tis. Kč 

 (Přesun finančních prostředků z rezerv na příspěvek prvňáčkům v ZŠ Petřkovice) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………  o 143 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………...…………  o 143 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na letní údržbu zeleně v MOb Petřkovice a výsadbu 

zeleně kolem nápisu PETŘKOVICE) 

 
1210/91 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Stanislava Šticy, O.-Petřkovice, ze dne 3. 9. 2018, o skončení pronájmu pozemku 

parc. č. 1895/4 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemek pod garáží, 

z důvodu prodeje garáže 

 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu pozemku parc. č. 1895/4 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, a to dohodou ke dni 30. 9. 2018 

 
1211/91 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Martiny Šticové, O.- Petřkovice, ze dne 3. 9. 2018, o pronájem pozemku parc. č. 1895/4 

o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem pozemku pod garáží 

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1895/4 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
1212/91 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Martina Volného, O.-Petřkovice ze dne 11. 9. 2018 o skončení pronájmu části 

pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za domem č.p. 120, 

z důvodu prodeje bytu v domě 
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b) rozhodla 

o skončení pronájmu části pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, a to dohodou ke dni 30. 9. 2018 

 
1213/91 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Libuše a Jozefa Škúciových, O.- Petřkovice ze dne 11. 9. 2018 o pronájem části 

pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem zahrady, 

u domu č.p. 120 

 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 

1214/91 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jaroslava a Silvie Juhászových, O.- Petřkovice ze dne 11. 9. 2018 o pronájem části 

pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem zahrady 

pro chov slepic s mobilním kurníkem a oplocením, pozemek se nachází mezi Šilheřovckou a K 

Černavám 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 30 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy         

 

1215/91 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava ze dne                       

30. 8. 2018, o Územní souhlas ke stavbě „Petřkovice-kanalizační stoky-odkanalizování obce, 

část B-III. etapa, SO 05 Přípojka NN“, ul. Jahodová na pozemku parc. č. 1871/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy v celkové délce 181 m. 

 

b) souhlasí  

se stavbou „Petřkovice-kanalizační stoky-odkanalizování obce, část B-III. etapa, SO 05 

Přípojka NN“, ul. Jahodová na pozemku parc. č. 1871/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy dle 

katastrálního situačního výkresu C.4 z 12/2017 

 
1216/91 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádosti Ing. arch. Davida Mokrého ze dne 20. 8. 2018, o Územní souhlas a Ohlášení stavby na 

„novostavbu garáže“ u rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 1871/2 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, který na základě plné moci zastupuje majitelé pozemku manželů 

Martiny a Jana Scheffczikových 

 

b) souhlasí  

s umístěním a realizací „novostavby garáže“ na pozemku parc. č. 1871/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy dle koordinační situace C.2 z 07/2018  
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1217/91  Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Dolní oblast Vítkovice, z.s. ze dne 6. 9. 2018, kterou zastupuje Pavel 

Syrový, Ostrava, o souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1274 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

s navrženým stavebním záměrem kanalizační přípojky pro karavany dle § 184a stavebního 

zákona 

 

b) souhlasí  

s umístěním a realizací stavebního záměru kanalizační přípojky pro karavany dle § 184a 

stavebního zákona na pozemku parc. č. 1274 v kat. území Petřkovice u Ostravy dle 

katastrálního situačního výkresu C4 z 06/2018 v délce 6,980 m s podmínkou, že pozemek 

bude uveden do původního stavu 

 

c) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společnostní Dolní oblast Vítkovice, která se týká stavebního záměru kanalizační přípojky pro 

karavany na pozemku parc. č. 1274 v kat. území Petřkovice u Ostravy na náklady stavebníka 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

1218/91  Rada městského obvodu 
           

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 30. 8. 2018 o souhlas se svěřením stavebmího 

objektu „Odvodnění komunikace na ul. Jahodová“, jedná se o zasakovací pruh podél jižní 

strany zpevněné komunikace v délce 135 m 

 

b) souhlasí 

se svěřením předmětného stavebního objektu městskému obvodu Petřkovice 

 

 1219/91    Rada městského obvodu 
 

                    a) projednala 

žádost příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice ze dne 13.9.2018, o 

povolení přijímaní sponzorských příspěvků a darů do výše 15.000 Kč bez souhlasu zřizovatele 

 

b) souhlasí  

s touto žádostí o navýšení limitu z 3.000 Kč na 15.000 Kč 

 

                     c) ukládá  

starostovi předložit tento návrhu zatupitelstvu k rozhodnutí 

 

  1220/91    Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, o povolení 

vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ  
 

b) souhlasí     

s vyřazením majetku z evidence Základní školy Ostrava – Petřkovice ve výši 301.636,30 Kč 
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z účtu 022 (dlouhodobý hmotný majetek) – konvektomat, rok pořízení 2002; jedná se o 

majetek nefunkční, vyřazen na základě likvidačního protokolu 

 
   1221/91  Rada městského obvodu 

 
 a) projednala 

že nebude stanovovat trvalé dopravní značení na této účelové komunikaci 

 

  1222/91  Rada městského obvodu 
 

že nebude na této místní komunikace stanovovat další dopravní značení 

 

  1223/91  Rada městského obvodu 

a) projednala  

petici 36 občanů Petřkovic bydlících na ul Údolní, o zajištění bezpečnosti silničního provozu 

na ul. Údolní pro chodce, matky s kočárky a děti 

 

b) bere na vědomí 

stávající dopravní situaci na této místní komunikaci Údolní 

 

c) ukládá  

starostovi odpovědět p. Piechové, která zastupuje petanty, jaký je výhled s touto komunikací 
 

   1224/91  Rada městského obvodu 
 

a) projednala 

žádost spolku  Billiard Club Ostrava z.s. ze dne 17.9. 2018, o prominutí platby za pronájem 

prostor v objektu tělocvičny č.p. 786/2A na ul. U Sokolovny v Ostravě – Petřkovicích, za září 

2018, z důvodu stále probíhající rekonstrukce  

 

b) rozhodla 

neposkytnout slevu na nájmu za měsíc září 2018, omezení užívání herny bylo malé 

 

 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

žádost p. Jana Žižky, Ostrava – Petřkovice, o umístění dopravního značení B29 „zákaz stání“ 

na  účelovou komunikaci, která je odbočkou z místní komunikace Šilheřovická 

 

b) rozhodla,  

a) projednala  

žádost manž. Blanky a Reného Drgáčových, Ostrava – Petřkovice, o umístění dopravního 

značení B289 „zákaz zastavení“ na  místní komunikaci Hluboká, z důvodu zvýšení 

bezpečnosti na této komunikaci před nájezdem na ul Hlubokou 

 

b) rozhodla, 


