
 - 1 - 

U S N E S E N Í 
 

z 30. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. února 2016 

(č. 384/30 – 394/30) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  384/30 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s. r. o., Frýdek-Místek, ze dne 18. 1. 2016, která na základě 

plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, o vydání souhlasu vlastníka 

pozemků s umístěním a provedením stavby „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“, o 

uzavření  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu“, a o vydání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1768/1 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy s kácením dřeviny na tomto pozemku 
 

b) vydává 

souhlas s umístěním a provedením stavby „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“ na 

pozemcích parc. č. 1771/1, 1769/3, 1768/1, 1767, 1942/13, 1942/9 a 1454/11  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, tak, jak je zakresleno v dokumentaci č. výkresů 8009873-01 a 

8009873-02 z 10/2015; a souhlas s kácením dřeviny - keře bezu černého o ploše 1 m
2
 

rostoucího na pozemku parc. č. 1768/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy  
 

c) rozhodla 

o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce pro stavbu „Petřkovice u Ostravy, VNk 

GRIFFTEC“ na pozemcích dle bodu b) tohoto usnesení 
 

d) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“ 

na pozemcích dle bodu b) tohoto usnesení 
 

e) zmocňuje 

starostu podpisem smluv dle bodu c) a d) tohoto usnesení 

 
  385/30 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Pavla Homoly, U Sokolovny 172, O. - Petřkovice o uzavření Dodatku k nájemní 

smlouvě ze dne 30. 10. 2006 z důvodu změny trvalého pobytu z Údolní 35,  O.- Petřkovice,  

na ulici U Sokolovny 172,  O.- Petřkovice 
 

b) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2006, kterým se mění adresa 

nájemce z důvodu změny trvalého pobytu 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2006 
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  386/30 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Ing. Veroniky Kawové, Hlučínská 101/207, O.- Petřkovice o zabezpečení umístění 

dopravního zrcadla na sloup č. 24 v majetku ČEZ 

 

b) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby vyzvat p. Kawovou k doložení dokladů – nesouhlas ČEZu 

s umístěním zrcadla na sloup ČEZ a toto předložit na jednání rady k dalšímu posouzení 

 

  387/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 03056/RM1418/45 ze dne 19. ledna 2016, jimž schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu MOb poskytne 550 tisíc Kč formou neinvestiční dotace na 

úpravu stání stávající garáže pro nový hasičský vůz 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

            na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511 .................................................   o   550  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  na úpravu stání stávající garáže 

            na  § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 .................................................................  o   550  tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 

  388/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.  /2016, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 5/2008, novela se týká doplnění vyhlášky o hnědé nádoby na trávu o 

objemu 240 litrů 

 

b) nemá námitek 

k navrhované Obecně závazné vyhlášce   

 

  389/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky č. /2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012 

a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, změna se týká zakotvení výjimky z povinnosti označit 

čipem psy malých plemen od 12 let věku a psy velkých plemen od 10 let věku 

 

b) nesouhlasí 

s navrhovanou změnou Obecně závazné vyhlášky 

 

c) ukládá 

tajemníkovi odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 
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  390/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru městského obvodu Petřkovice vypůjčit část pozemku parc. č. 331 ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře 60 m
2
, pozemek parc. č. 335/1 ostatní plocha, neplodná půda, část 

pozemku parc. č. 335/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 638 m
2
, pozemek parc. č. 335/7 

ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 336 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek 

parc. č. 337 ostatní plocha, manipulační plocha a pozemek parc. č. 338/1 ostatní plocha, 

manipulační plocha, vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 
  391/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace 

na ulici Údolní - Ostrava Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 15. 2. 2016 

 
  392/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Zateplení bytového 

domu Hlučínská 320/204, Ostrava-Petřkovice“ v rozsahu popisu, čtyřem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 15. 2. 2016 

 
  393/30 Rada městského obvodu 

a) projednala 

udělování souhlasu formou závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, podmínka souhlasu obce je podkladem pro přiznání dávky 

hmotné nouze - doplatek na bydlení 

 

b) rozhodla 

o udělení souhlasu ve formě závazného stanoviska, aby orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad 

práce) určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovacím zařízení A4D STUDIO, 

spol. s. r. o., Neukončená 498/13, Ostrava-Petřkovice, tuto osobu: 

Petr Grinc, nar. 21. 05. 1982, trvale bytem Albrechtice u Čes. Těšína,          

s platností do 31. 12. 2016 

 

c) pověřuje 

Ing. Šárku Robenkovou, referentku sociální péče, k zaslání souhlasu dle bodu b) na úřad 

práce  

 
  394/30 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava – Muglinov, ze dne 18. 1. 2016, o 

finanční podporu na provozování terénní odlehčovací služby RESPIT a na integrační klub 

BRÁNA  v Ostravě – Petřkovicích v roce 2016 
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                     Ivo Mikulica                                  Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

b) rozhodla  

poskytnout Centru pro rodinu a sociální péči z. s. příspěvek ve výši 5. 000,-Kč, jako finanční 

spoluúčast na nákladech při poskytování sociálních služeb: odlehčovací služba RESPIT a 

integrační klub BRÁNA, u občanů, kteří mají trvalý pobyt v MOb Petřkovice, v roce 2016 

 


