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U S N E S E N Í 
 

z 93. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. října 2018 

(č. 1236/93 – 1246/93) 

 

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

Omluveni:       - 

 
1236/93 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 2. října 2018 č. 10362/RM 1418/138, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do zastupitelstev 

obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 o 79 372,- Kč 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 45/2018, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

   na pol. 4111, ÚZ 98 187, org. 511 ……………………………………..….….  o  80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98 187 ………………………...  o  70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98 187 …………………………  o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98 187 …………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5169, ÚZ 98 187 …………………………  o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98 187 …………………………   o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5162, ÚZ 98 187 …………………………   o    1 tis. Kč 

 
1237/93 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Severní točna Petřkovice, pobočný 

spolek, IČ: 75105012,  ze dne 11. 6. 2018 o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku parc. č. 1554/1 a pozemků parc. č. 1557/1, 1558/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 

1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1557/4, 1557/5, 1557/7, 

1557/9, 1557/8, 1558/4 a 1558/5 celkem 22 pozemků o celkové výměře 10 280 m
2
 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2028  

 

b) bere na vědomí 

souhlasné stanovisko rady města Ostravy ze dne 28. 8. 2018, s uzavřením Dodatku č. 4 

k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 1996 

 

c) souhlasí  

s prodloužením Nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 1996 na pronájem pozemků dle bodu a) tohoto 

usnesení, za účelem zahrádkářské činnosti, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 

Severní točna Petřkovice, pobočný spolek, IČ: 75105012, na dobu určitou o 10 let a to od 1. 

11. 2018 do 31. 10. 2028 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 1996  
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1238/93 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o pronájmu pozemku  parc. č. 1929 o výměře 95 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy Romanu 

Kramnému, jednateli AGOSTO FIN s. r. o., náměstí Msgre Šrámka 885/7, 702 00 Ostrava, na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 11. 2018 za nájemné ve výši 

950,- Kč/rok, za účelem zahrady 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy   

 

1239/93 Rada městského obvodu 

a) projednala 

 žádost Petra Byska, U Sokolovny 875/1B, O. – Petřkovice ze dne 3. 10. 2018 o pronájem části 

pozemku parc. č. 76 o výměře 17,55 m2  v kat. území Petřkovice u Ostravy, k využití jako 

odstavné stání. 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76 o výměře 17,55 m2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, na místních komunikacích se plochy nepronajímají 

 
1240/93 

Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Moniky Žídkové ze dne 8.10. 2018 o ukončení nájmu ke dni 31.10.2018 v obecním 

bytě č. 7 na ul. Hlučínská č.p. 17, Ostrava-Petřkovice 

 

b) souhlasí 

s žádostí paní Moniky Žídkové o ukončení nájmu ke dni 31.10.2018 v obecním bytě č. 7 na ul. 

Hlučínská č.p. 17 v Ostravě-Petřkovicích 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu 

 
1241/93 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní MUDr. Zvolské ze dne 4.10. 2018 o výměnu dveří mezi sesternou a čekárnou, 

popřípadě i dveře od služebního WC v nebytovém prostoru, který má v nájmu 

 

b) nesouhlasí 

s výměnou dveří vedoucích z čekárny do sesterny a také s výměnou dveří od služebního WC 

v letošním roce, výměna se posoudí a popř. bude možná v roce 2019 

 
1242/93 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

méněpráce a vícepráce u stavby „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – 

Petřkovicích“, dle změnových listů č. 1 až, 4, u stavebních objektů SO 01 - zateplení střechy a 

SO 02 - rekonstrukce bytů, kdy méněpráce činí 2.873.302,27 Kč bez DPH a vícepráce činí 

1.688.987,55 Kč bez DPH  
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b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8. 2017, stavby „Rekonstrukce interiéru 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“,  mezi SMO, Městským obvodem Petřkovice a 

společností MV STAVBY VJAČKA s.r.o., Ludgeřovice, který se týká méněprací a víceprací 

dle změnových listů č. 1 až 4 
   
c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

  
1243/93 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 346/18/VÚ-P210/Z  mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Ostravské komunikace, a.s., která se týká zimní údržby části ul. Balbínova a K 

Lidicím v zimní sezóně 2018/2019 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. Petřkovickou, 

za paušální měsíční úhradu 5.500,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

1244/93 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Oznámení záměru ke stavbě kanalizační přípojky z RD č.p. 502 procházející pozemky 

parc. č. 1103/6  ukončenou v pozemku parc. č. 1921 v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. 

Neukončená. 

 

b) souhlasí  

se stavbou kanalizační přípojky z RD č.p. 502 procházející pozemky parc. č. 1103/6  

ukončenou v pozemku parc. č. 1921  v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. Neukončená 

s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu a bude sepsána Smlouva o právu 

provést stavbu 

1245/93 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Le Trung Tien, nájemce prostor určených k podnikání v kulturním domě, o navýšení 

zálohové platby za dodávku elektřinu z původních 500,- Kč/ měsíc na 1 500,- Kč/ měsíc 

 

b) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor určených k podnikání, ze dne 1.4.2016, 

kdy nájemcem je p. Le Trung Tien, dodatek se týká navýšení zálohové platby za elektřinu 

z původních 500,- Kč/ měsíc na 1 500,- Kč/ měsíc, s účinností od 1.11. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

1246/93 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh úpravy dopravního značení č. 168/2018 na místní komunikaci před budovou radnice č.p. 

135, zpracovaný projektantem Jiřím Břenkem, a schválený Dopravním inspektorátem Policie 

ČR v 10/2018, jedná se o umístění 2 ks retardérů a příslušného dopravního značení 

 

b) souhlasí  

s tímto návrhem úpravy dopravního značení na místní komunikaci před budovou radnice č.p. 

135 v Ostravě - Petřkovicích 


