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U S N E S E N Í 
 

z 53. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 24. ledna 2017 

(č. 699/53 – 710/53) 

 

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

Omluveni                      :  I. Mikulica 

 

699/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace ma-

jetku, závazků a pohledávek statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice ke dni 

31. 12. 2016 

 

 

700/53 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost společnosti PROJEKT 2010, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, ze dne 9.1.2017, o vyjádření 

k dodatku č. II dokumentace pro územní řízení  stavby „PETŘKOVICE – Kanalizační stoka T, 

část B, IV. a V. etapa“ – dodatek č. II 

 

b) souhlasí 

s dodatkem č. II dokumentace pro územní řízení pro stavbu „PETŘKOVICE – Kanalizační stoka 

T, část B, IV. a V. etapa“, který se týká prodloužení projektované kanalizace za místní komuni-

kaci Do Luk a prodloužení vlastní místní komunikace Do Luk 

701/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru Statutárního města Ostravy ze dne 13. 1. 2017 o stanovisko k prodeji 

části pozemku parc. č. 1942/5 o výměře 413 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává  

souhlasné stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1942/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
702/53 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti UNIGEO a. s., Ostrava – Hrabová, ze dne 12. 1. 2017, o souhlas se vstupem 

na pozemky parc. č. 1260/41, 1260/1, 1260/35, 536, 477/1, 472, 1906/139, 1906/142 a 268/2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu provedení kontrolního atmogeochemického prů-

zkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupu důl-

ních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 

stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ 
 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemky parc. č. 1260/41, 1260/1, 1260/35, 536, 477/1, 472, 1906/139, 1906/142 

a 268/2 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a 
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případného měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch 

 
703/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jiřího Kováře, Ostrava - Zábřeh, který na základě plné moci zastupuje Marcela Obrusníka, 

O. – Petřkovice, o souhlas s umístěním zpevněných ploch vjezdu a vstupu na pozemku parc. č. 

1534/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy  
 

b) souhlasí 

souhlasí s umístěním zpevněných ploch vjezdu a vstupu na pozemku parc. č. 1534/3 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy (MK Vzdálená) 

 
704/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. .. /2017, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném pro-

stranství, který obsahuje nově vymezené území veřejného prostranství se zákazem konzumace 

alkoholických nápojů v městském obvodě Vítkovice 

 

b) nemá námitek 

k navrhované Obecně závazné vyhlášce č. ../2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství 

 
705/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh nové Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o nočním klidu, který upravuje 

dobu nočního klidu ve výjimečných případech v jednotlivých městských obvodech od 00.00 do 

06.00 hodin; pokud po dni, v němž se koná, následuje sobota, neděle, státní nebo ostatní svátek, 

vymezuje se v těchto případech doba nočního klidu od 02.00 do 06.00 hodin 
 

b) nemá námitek 

k navrhované nové Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy  

 

c) požaduje   

zařadit do přílohy navrhované OZV tyto tři akce v MOb Petřkovice, jsou stejné, jaké byly 

v minulé OZV: 

- Rej čarodejnic 

- Pochod okolo Petřkovic 

- Petřkovický Bigboš 

 
706/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o hluku, kterou se mění a doplňuje 

OZV č. 4/2012 

 

b) nemá námitek 
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k navrhované Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy 

 

707/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 7  ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi Městským obvodem Petřkovice 

a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení, převážně v kulturní oblasti, v roce 

2017, vč. upřesnění výše platby za rok 2017 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 7 ke smlouvě o partnerství 

 
708/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 70153/21055 mezi SMO - 

Městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., kdy třetí 

osobou (odběratelem) se stává p. Kamil Tešnar, IČ 66718856, Ostrava – Radvanice, nájemce 

restaurace, smlouva se týká dodávky vody a odvádění odpadních vod do a z objektu č. p. 239 na 

ul. K Černavám, s účinností od 17. 12. 2016 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem této smlouvy 

 
709/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 3  k nájemní smlouvě na pronájem pozemku ze dne 12. 2. 2007 uzavřené 

mezi Městským obvodem Petřkovice a společností euro AWK s.r.o. Praha 10, který se týká 

umístění podružného měření elektrické energie pro osvětlení autobusová čekárna linky 56 „Petř-

kovice náměstí“ ve směru na Ostravu, včetně stanovení podmínek pro roční vyúčtování platby za 

odebranou el. energii 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 3  k nájemní smlouvě 

 
710/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ukončení pracovního poměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – 

Petřkovice, p. Hany Hrubé, dohodou k 30. 6. 2017, z důvodu odchodu do starobního důchodu 

 

b) vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení místa funkci ředitele právního subjektu Mateřská škola Ostrava-

Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace 

 

c) schvaluje 

text vyhlášení konkursu na funkci ředitele právního subjektu Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, 

U Kaple 670, příspěvková organizace dle předloženého návrhu 

 

d) schvaluje 

návrh na sestavení konkurzní komise v počtu 6-ti členů 
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 Rudolf Schmuch Mgr. Monika Konečná 

                 místostarosta členka rady 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

 

 

e) jmenuje  

členy konkurzní komise za zřizovatele: 

Ivo Mikulica a Mgr. Monika Konečná 

 

f) pověřuje 

funkcí tajemníka konkuzní komise Ing. Karla Gattnara 

 


