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U S N E S E N Í 
 

z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. srpna 2012 

 (č. 597/41 – 622/41) 
 

Přítomní členové rady  :  I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch 

Omluveni :   - 

Hosté :   - 

  
597/41 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5065/65 ze dne 26. července 2012, kterým schválila rozpočtové opatření, 

kterým byly na účet města přijaty prostředky ze stát. rozpočtu na III. čtvrtletí r. 2012 na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany  

dětí, a našemu obvodu byla schválena částka  32.922,- Kč 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č.  21/2012, kterým se: 

-  zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ....................................   o   33 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 98216 ............................................    o   25 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 98216..............................................   o     6 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  ...........................................    o     2 tis. Kč 

                   

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 22/2012 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ………………………………………   o      13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 ………………………………………   o      13 tis. Kč 

 

599/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č.p. 334 na ulici Petřkovické v  Ostravě – Petřkovicích manželům Ivaně Suchanové, r. nar. 

1962 a Oldřichu Suchanovi , r. nar. 1957, bytem Petřkovická 334, 725 29 Ostrava – Petřkovice, 

na dobu určitou 3 měsíců s účinností od  1.9. 2012 do 30.11. 2012 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 

 
600/41 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 1 na ulici Hlučínské č.p. 7 v O.- Petřkovicích  paní 

598/41 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici č. 2/2012 o inventarizaci s  účinností od 1.9. 2012  
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Simoně Honišové ve výši 9 863,- Kč, jedná se o dluh za měsíce 12/2011 ,02/2012, 04 – 07/2012, 

jmenovaná uhradí svůj dluh v sedmnácti  splátkách a to 16 splátek  po 600,- Kč a  jedna ve výši 

263,- Kč, splatnost jednotlivých splátek je k 30. dni v měsíci počínaje měsícem září 2012  

 

601/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu  č. 1 o velikosti 0+1 , s WC, předsíní a  koupelnou  o výměře 28 m
2
, nesnížená  

 kvalita ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 7 na ulici Hlučínské  v Ostravě – Petřkovicích panu   

 Günteru Plačkovi, r. nar. 1944, trvale bytem Ostrava- Petřkovice, Pod Landekem 54/6 na dobu 

určitou s účinností  od 1.9.2012 do 31.8.2013 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
602/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Martina Lose, Struhlovsko 1411, 753 01 Hranice, ze dne 28.6.2012 o souhlas se 

vstupem na pozemek parc.č. 2080 v kat.území Petřkovice u Ostravy z důvodu napojení 

plynovodní přípojky pro plánovanou stavbu RD na pozemku parc.č. 2020/1 v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením plynovodní přípojky na pozemek parc.č. 2080 pro stavbu RD na pozemku 

parc.č. 2020/1 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy s podmínkou, že plynovodní přípojka na 

pozemku parc.č. 2080 bude provedena protlakem 

 

c) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

  

603/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Pavla Kukučky, Hlučínská 295/276, 725 29 O.- Petřkovice o odkoupení části pozemku 

parc.č. 601/4 o výměře cca 29 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

sdělení ostatních nájemníků v domě č.p. 295 ze dne 20.7. 2012 k případnému prodeji části 

pozemku parc.č. 601/4 o výměře cca 29 m
2
 

 

c) doporučuje  

zastupitestvu městského obvodu Petřkovice tuto část pozemku prodat 

 

d) ukládá 

starostovi předložit návrh na prodej této části pozemku zastupistvu k rozhodnutí  
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604/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Mariana Šimanského a Lucie Otýpkové, Viléma Balarina 1957/2, 748 01 Hlučín ze dne 

13.6.2012 o povolení připojení sousední nemovitosti pozemku 1719/1 na místní komunikaci 

pozemek parc.č. 1945 ul. Za Obchodem vše v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 

b) souhlasí 

s napojením pozemku parc.č. 1719/1 na pozemek parc.č. 1945 ul. Za Obchodem vše v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 

605/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1572/2 o výměře 123 m
2 

a pozemku parc.č. 1572/9 o výměře 

16 m
2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy paní Ivaně Prymusové, Kyjevská 1225/2, 708 00 Ostrava 

za nájemné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok (p.p.č. 1572/2) využití jako zahrada, a 10,- Kč/m

2
/rok (p.p.č. 

1572/9) využití zastavěná plocha (garáž), na dobu neurčitou s účinnosti od 1.9.2012 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
606/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Radmily Mamulové, Koblovská 229/155,O.-Petřkovice ze dne 31.7.2012 o odprodej 

části pozemku parc.č. 1900/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře cca 1100 m
2
  

 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodat pozemek parc.č. 1900/1 z důvodu, 

že v pozemku je umístěna funkční ležetá kanalizace 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu městského obvodu k rozhodnutí 

 
607/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Radima Carbola, Pod Landekem 55/8, O.- Petřkovice ze dne 25.7. 2012 o povolení 

změny povrchu pronajaté části pozemku parc.č. 1427/1 o výměře 20 m
2 

v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy 

  

b) souhlasí 

s provedením úpravy povrchu části pozemku parc.č. 1427/1 o výměře 20 m
2 

v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, s podmínkou, že povrch bude asfalt, napojení na místní komunikaci bude bez výstupku 

a žadatel si změnu povrchu provede na vlastní náklady 

 

c) rozhodla 

o uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
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d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
608/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost zhotovitele kanalizační přípojky ELSPOL spol. s r.o., Řepiště, ze dne 6.8. 2012 o 

povolení ke zvláštnímu užívání vozovky MK ul. Údolní a úplnou uzávěru místní komunikace ul. 

Údolní v prostoru novostavby RD na pozemku parc.č. 400 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) povoluje 

zvláštní užívání vozovky MK ul. Údolní a úplnou uzávěru MK ul. Údolní v prostoru novostavby 

RD na pozemku parc.č. 400 v k.ú. Petřkovice u Ostravy za účelem zhotovení kanalizační 

přípojky společností ELSPOL spol. s r.o. 

 
609/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jiřího Holiše, Ostrava ze dne 10.8. 2012 o povolení připojení sousední nemovitosti 

pozemku 411/1 na místní komunikaci pozemek parc.č. 1928/1 ul. Údolní vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s napojením pozemku parc.č. 411/1 na pozemek parc.č. 1928/1 ul. Údolní vše v kat.území 

Petřkovice u Ostravy  

  

610/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov ze dne 17.7.2012 o 

povolení vstupu na pozemek parc.č.1961 v kat.území Petřkovice u Ostravy za účelem provedení 

atmogeochmického průzkumu  (měření obsahu metanu v půdním vzduchu)    

 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemek parc.č. 1961 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu s podmínkou, že žadatel oznámí vlastníku dotčeného pozemku 

termín zahájení prací 

 

c) rozhodla 

o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění odplyňovacího 

vrtu vč. oplocení 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o o zřízení věcného břemene 

 
611/41 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s projektovou dokumentací  stavby ,, Příjezd na pozemek p. č. 411/1- lávka přes místní vodoteč“ 

a souhlasí s umístěním této stabby na pozemcích parc.č. 467/2, 467/3 a 1928/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy stavebníka Jiřího Holiše, Ostrava 
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b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu ,, Příjezd na pozemek p. č. 411/1- lávka přes 

místní vodoteč“ v k. ú. Petřkovice u Ostravy se stavebníkem Jiří Holiš, Ostrava 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
612/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1433/1 o výměře cca 200 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
613/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Lenky Malíkové, O.- Petřkovice ze dne 7.8.2012 o opravu plotu kolem bytového 

domu č.p. 140 

 

b) rozhodla, 

že nebude provádět opravu plotu na náklady městského obvodu, neboť v roce 2013 bude plot 

včetně betonových sloupku odstraněn 

 

c) ukládá 

starostovi odpovědět žadatelce dle rozhodnutí rady 

 
614/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jany Hájkové, ul. U Kaple, O.- Petřkovice, ze dne 8.8.2012, o řešení vzrostlých javorů 

v areálu AD Landek a o řešení havarijního stavu části podezdívky Mateřské školy O.- Petřkovice 

 

b) konstatuje, 

že za stav stromů odpovídá majitel pozemku, přičemž spad listí a plodů není důvodem pro 

regulaci korun stromů 

 

c) rozhodla 

provést opravu podezdívky části plotu MŠ Petřkovice  

 

615/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Ing. Terezie Hasmandové, O.- Petřkovice ze dne 8.8.2012 o pokácení dřeviny na 

pozemku parc.č. 32 ve vlastnictví městského obvodu Petřkovice, v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) zplnomocňuje 

paní Ing. Terezií Hasmandovou, U Sokolovny 173/13, O.- Petřkovice k podání žádosti o 

povolení pokácení břízy na pozemku parc.č. 32 v kat.území Petřkovice u Ostravy a realizaci 

pokácení břízy, na náklady žadatelky 
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616/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na akci ,,Částečná rekonstrukce fasády bytového domu č.p. 

148“  v rozsahu dle předložené nabídky společnosti: 

MV STAVBY Vjačka, s. r. o. 

sídlo: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou 244 434,91 Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
617/41 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

v souladu se Statutem města Ostravy předání dokončené inženýrské sítě: ,, SO 02.2 Splašková 

kanalizace – kanalizační řád ul. U Kovárny T 16 a kanalizační řád ul. Balbínova T 15b, T 15b1 a 

T 15b2“ Statutárnímu městu Ostrava 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem předávacího protokolu 

 

619/41 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v suterénu KD o výměře 159 m
2
  

 

620/41 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s prodloužením termínu plnění pro zpracování projektové dokumentace na akci ,,Demolice 

bytového domu č.p. 133 a následné využití ploch takto : 

- odsouhlasení návrhu vč. koncepce do 31.8.2012 

- propočet nákladů do 31.8.2012 

- kompletní projektová dokumentace do 30.11.2012 

618/41 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost MUDr. Viktorie Škutové s.r.o. ze dne 1.8.2012, která má v nájmu nebytový prostor 

v domě č.p. 148, o prodloužení doby nájmu na 10 let 

  

b) souhlasí 

s prodloužením pronájmu na tuto dobu 

c) žádá 

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s pronájmem na dobu delší jak 5 let 

d) ukládá 

starostovi požádat Radu MO o vydání předchozího souhlasu 
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621/41 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

a nemá připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitostí 

 
622/41 Rada městského obvodu 

a) zmocňuje 

p. Ing. Kristiána Gebauera, člena Rady MOb Petřkovice, k plnění úkolů vyplývající 

z harmonogramů příprav voleb do zastupitelstev krajů, v době nepřítomnosti starosty a z důvodu 

dlouhodobé nepřítomnosti místostarosty 

 

 

 

       Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

 

                                                                                                           v. z. Ing. Kristián Gebauer  

  člen rady 


