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U S N E S E N Í 
 

z 52. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. ledna 2017 

 (č. 691/52 – 698/52) 

 

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

Omluveni : R. Schmuch 

 
691/52 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

 vlastní rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se: 

 - zvýší příjmy na § 3392, pol. 2321 .........................................................................   o   75 tis. Kč 

 - zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ..............................................................   o   75 tis. Kč 

 
692/52 Rada městského obvodu 

a) projednala 

čtyři žádosti p. Evy Jadroňové, O.- Petřkovice  ze dne 2. 1. 2017:  

- o povolení rozšíření parkoviště u domu č. p. 81 na ul. Balbínova, O.- Petřkovice o 4 - 5 míst, 

- o povolení k vybudování úpravy terénu u parkoviště k vytvoření okrasné skalky, 

- o povolení k dokončení úprav provedeného posedu před hlavním vchodem domu č. p. 81,  

- o povolení k estetické úpravě na rohu domu č. p. 81 k vytvoření okrasné skalky 

 

b) souhlasí 

s rozšířením parkoviště u domu č. p. 81 na ul.Balbínova O.- Petřkovice o 4 místa s podmínkou, 

že hrana zpevněné plochy bude od travnaté plochy oddělená obrubníkem 

 

c) nesouhlasí 

s vybudováním terénních úprav u parkoviště k vytvoření okrasné skalky, jedná se o prostor 

z čelní strany domu 

 

d) souhlasí 

s dokončením úprav provedeného posedu před hlavním vchodem domu č. p. 81, terén posedu 

bude zpevněn dlažbou, nesouhlasí s budoucím zastřešením posedu 

 

e) souhlasí 

s úpravou terénu a vytvořením okrasné skalky na rohu domu č. p. 81 vše na pozemku parc. č. 

1877 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
693/52 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 686/51 ze dne 19. 12. 2016) 
 

a) projednala 

žádost Ing. Ivany Prepslové, O. – Proskovice, ze dne 9. 1. 2017, která na základě plné moci 

zastupuje investora p. Vlastimila Němce, o souhlas s prokopáním místní komunikace ul. 

Včelařská z důvodu odpojení plynovodní přípojky odstraněného RD č. p. 745 od plynovodního 

řádu a uložení a napojení přípojky dešťové kanalizace 
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b) bere na vědomí 

doplňující informaci p. starosty o proběhlém jednání s p. Němcem a o důvodech prokopání 

místní komunikace 

 

c) souhlasí 

s prokopáním místní komunikace ul. Včelařská při dodržení těchto podmínek: 

-  povrch komunikace bude poveden odbornou firmou a stejnou technologii jako nový povrch   

   komunikace v celé délce a šířce komunikace 

-  po celou dobu výkopu v komunikaci bude zajištěn omezený provoz  

  
694/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Josefu Dustorovi, Petřkovická 334, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 2. 2017 za nájemné ve výši 396,- Kč/rok, za účelem užíání jako zahrada 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
695/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a panem 

Miroslavem Lančim, Ostrava – Moravská Ostrava; jedná se o pozemek parc. č. 1917 k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, kde byla vybudována vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty 

v rozsahu dle geom. plánu č. 1991-323/2016, výměra věcného břemene činí 4 bm, úplata za 

věcné břemeno celkem 2000,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti 

 
696/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STAVIA - silniční stavby a.s., Ostrava – Kunčičky, ve výši 

20.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2017 (ples městského obvodu) 

 

b) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy Lešení Ostrava s.r.o., Ostrava – Petřkovice, ve výši 20.000,- 

Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2017 (ples městského obvodu) 

 

c) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy HYDROSPOR spol. s r.o. Ostrava - Přívoz, ve výši 20.000,- 

Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2017 (ples městského obvodu) 

 

d) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STASPO, spol. s r.o. Ostrava – Radvanice, ve výši 15.000,- Kč 

na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2017 (ples městského obvodu) 
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 Ivo Mikulica Mgr. Monika Konečná 

 starosta členka rady 

 Městského obvodu Petřkovice  Městského obvodu Petřkovice 

e) zmocňuje  

starostu podpisem darovacích smluv dle bodů a) až d) tohoto usnesení 

Z.: starosta                                                                                                                 

 
697/52 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v roce 2017 takto: 16.3., 15.6., 14.9. 

a 18.12. 2017 

 
698/52 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

dopis ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, p. Hany Hrubé, ze 

dne 2. 1. 2017, kterým žádá o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy a ukončení pracovního 

poměru, z důvodu odchodu do starobního důchodu, a to dohodou k 30. 6. 2017 

 

b) souhlasí 

s ukončením funkce ředitelky a s ukončením pracovního poměru p. Hany Hrubé, dohodou k 30. 

6. 2017 z důvodu odchodu do starobního důchodu 


