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U S N E S E N Í 
 

z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. ledna 2013 

 (č. 732/50 – 742/50) 

 

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

Omluveni : R. Schmuch 

Hosté :  - 

 

 
732/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti DRILLING TRADE, s.r.o., Škrobálkova 158/21, Ostrava – Kunčičky ze dne 

14.12.2012 o povolení vstupu a krátkodobé uložení zařízení a materiálu na pozemku parc.č. 1542 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením zařízení a materiálu na pozemek parc.č. 1542 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

při realizaci vrtu VM - OV č.64 umístěného na pozemku parc.č.3490 v k.ú. Ludgeřovice, za 

podmínky, že v budoucnu nebude přes pozemek parc.č. 1542 v k.ú. Petřkovice u Ostravy zřízeno 

věcné břemeno přístupu k vrtu 

733/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1931/1 o výměře 27 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok za účelem parkování p. Antonínu Klekovi, Pod Landekem 831/4, 

O.- Petřkovice s účinnosti od 1.2.2013 na dobu neurčitou 

 

b) rozhodla 

o pronájmu částí pozemků parc.č. 1427/1 a 1931/1 o výměře 45 m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy za nájemné ve výši 450,- Kč/rok za účelem parkování p. Petru Mikolajkovi, Pod 

Landekem 57, O.- Petřkovice s účinnosti od 1.2.2013 na dobu neurčitou 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemních smluv 

 
734/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1434/4 o výměře 34 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy za 

nájemné ve výši 340,- Kč/rok za účelem parkování p. Radimu Oberherrovi, Hlučínská 200/72, 

O.- Petřkovice s účinnosti od 1.2.2013 na dobu neurčitou 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 
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735/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 962 o výměře 209 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy za nájemné 

ve výši 418,- Kč/rok za účelem zřízení příjezdu k pozemku parc.č.  963 (budoucí novostavba 

RD) v k.ú. Petřkovice u Ostravy p. Ing. Radimu Bartákovi, Finské domky1360/69, s účinnosti od 

1.3.2013 na dobu neurčitou 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
736/50 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s ukončením pronájmu pozemku parc.č. 1891/5 o výměře 22 m
2  

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

který je zastavěn garáží, z důvodů prodeje garáže, žádost podali manželé G. a R. Robenkovi, O.- 

Petřkovice, k 31.1.2013 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1891/5 o výměře 22 m
2  

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
737/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení pro akci ,,Demolice bytového 

domu č.p. 133 a následné využití ploch“, objekt – Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a 

sadové úpravy na parcelních číslech 166, 165/2, 165/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, žádost podala 

společnost PPS - KANIA s.r.o., Olešní 583, 712 00 O.- Muglinov 

 

b) souhlasí 

s předloženou projektovou dokumentací 

 

738/50 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 724/49 ze dne 11.12. 2012) 

a) bere na vědomí, 

že dle novely zákona č. 172/1991 Sb., a dle získaných podkladů z katastralního úřadu, lze ze 

státu na obec převést pouze pozemky parc.č. 12/17, 12/18 a 12/19 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, které se nacházejí v křižovatce ,,nová Hlučínská“ a Balbínova (chodník a zeleň) 

 

b) žádá 

Statutární město Ostrava o podání žádosti na stát o převod těchto 3 pozemků 

 
739/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

zásady výběrového řízení pro udělování grantů a finančních příspěvků v r. 2013 

 

b) vyhlašuje 

výběrové řízení pro udělení grantů z oblasti kultury, sportu a společenských aktivit pro rok 2013 

dle schvalených zásad, s termínem podání přihlášek do 28.2.2013 a 31.7.2013 
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740/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zákazky malého rozsahu ,,Vybudování pěšiny 

mezi ul. Srnčí a Vzdálená“ těmto společnostem: 

- Ing. Kristián Korner, Hřbitovní 356, 711 00 O.- Koblov 

   IČ: 115 241 62 

-  Dvořák lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782/18, 725 29  O.-Petřkovice 

   IČ: 268 252 61 

-  Grasservis, Tomáš Hájovský, Jasénky 5, 748 014 Hlučín 

    IČ: 420 745 09 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 11.2.2013 

 
741/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jana Jančíka ze dne 31.12.2012, nájemce nebyt. prostor v domě č.p. 320 na ul. 

Hlučínské, o souhlas s provedením a odepisováním technického zhodnocení pronajatého nebyt. 

prostoru nad rámec započteného nájemného, kdy započtené zhodnocení vůči nájemnému činí 

78.750,- Kč, a celkové technické zhodnocení p. Jančíkem činí 224. 817,- Kč vč. DPH 

 

b) souhlasí 

s provedením úprav nebytového prostoru v domě č.p. 320 a s odepisováním provedeného 

technického zhodnocení u nebytových prostoru v domě č.p. 320 nad rámec započteného 

nájemného v období od 1.2.2012 do 31.7.2013 

 
742/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské p. Pavlíně Matýskové DiS., 

Vrablovecká 524, Ludgeřovice, za účelem provozu kuchyňského studia, studia bytových doplňků 

a prodejny elektrospotřebičů, za nájemné ve výši 730,- Kč/1m
2
/rok + poplatky za služby, na 

dobu určitou 5 let s účinnosti od 1.1.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

 

 

 

         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

    


