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U S N E S E N Í 
 

z 51. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. ledna 2013 

 (č. 743/51 – 752/51) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
743/51 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č.6289/RM1014/81 ze dne 15.1.2013, kterám schválila rozpočtové opatření, 

kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje v souvislosti s konáním volby 

prezidenta České republiky v roce 2013 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 1/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  z VPS SR  na pol. 4111, ÚZ 98008..................  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5021, ÚZ 98008 …….......................................  o   19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5139, ÚZ 98008 . ….........................................  o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5151, ÚZ 98008 . ….........................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5153, ÚZ 98008 ..….........................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5154, ÚZ 98008 ..….........................................  o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118,  pol. 5156, ÚZ 98008 ..…………………………….  o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118,  pol. 5162, ÚZ 98008 ……………………………...   o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5175, ÚZ 98008 ..….........................................  o     2 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3632, pol. 5321, ZJ 026 ……………..……………………   o    8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3632, pol. 5192  ………..…………………………………   o    8 tis. Kč        

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ……………………………………………   o    7 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ……………………………………….   o    7 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………   o    7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6121 …………………………………………...   o    7 tis. Kč 

 

d) ukládá  

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

744/51 Rada městského obvodu 

a) souhlasí  

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 962 v k. ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 550 m
2
 

p. Dušanem Maindou, Petřkovice a to dohodou k 31.3.2013, žádost o zrušení pronájmu podal p. 

Mainda 
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745/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2  

v kat. území 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, 

Ludgeřovice s účinnosti od 1.3.2013 na dobu neurčitou 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
746/51 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 208/7 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 26 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy p. Františku Vycudilíkovi, U Kaple 

113, O.- Petřkovice za cenu 13 000,- Kč, pozemek je zastavěn garáží p. Vycudilíka 

 

b) ukládá  

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu městského obvodu ke schválení 

 
747/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/20/d/2013/Ha mezi 

Moravskoslezským krajem a městským obvodem Petřkovice, která se týká umístění a výstavby 

kanalizační přípojky pro ZŠ Petřkovice  č. p. 2 v pozemku parc.č. 1906/1 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, který je silničním pozemkem silnice č. III/46611, v délce cca 4 m, za předpokládanou 

úplatu 1.000,- Kč + DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této budoucí smlouvy 

 
748/51 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

předchozí souhlas rady města č. 6084/RMm1014/37 ze dne 13.12.2012, kterým město souhlasí 

s nabytím pozemku parc.č. 12/31 v k. ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 3 m
2
, který je součástí 

místní komunikace  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s odkupem pozemku č. 12/31 o výměře 3m
2
 za cenu dle znaleckého 

posudku č.7672/23/2013, která je 1.500,- Kč (500,- Kč/ m
2
), od p. Marty Adámkové, Balbínova 

838, O.-Petřkovice 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 
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749/51 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Prymusové a p. Jaklové ze dne 21.1.2013, které jménem Společenství vlastníků 

bytových jednotek domu U Sokolovny č.p. 140 požádaly o odprodej pozemku parc. č. 97 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy o výměře 125 m
2
 do podílového spoluvlastnictví, kdy tento pozemek je 

předzáhradkou a tvoří s domem jeden funkční celek 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 97 v k.ú. Petřkovice u Ostravy o 

výměře 125 m
2
 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
750/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Energetická 

opatření kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním 

řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č.1: 

název firmy: KAVIS, spol. s r.o. 

sídlo: Palackého 465/16, 702 00  Ostrava – Přívoz 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 47667664 

DIČ: CZ 47667664 

nabídková cena: 7.995.157,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
751/51 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost odboru ochrany životního prostředí MMO ze dne 18.1. 2013, o stanovisko k uvažované 

novele OZV č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence chovatelů, kdy 

předmětem novely je rozšíření možnosti označování psů o čitelné tetování 

 

b) nesouhlasí 

s rozšiřením označování psů o čitelné tetování 

 

c) ukládá 

tajemníkovi zaslat toto stanovisko rady odboru OŽP - MMO 

 
752/51 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost odboru vnitřních věcí MMO ze dne 17.1.2013 a stanovisko k návrhu doplnění OZV         

č. 4/2012 o zabezpečení pořádku omezením hluku 
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b) doporučuje 

zastupitelstvu města schválit tuto novelu ve variantě A., která obsahuje doplnění v rozsahu 

návrhu Sboru starostů, které umožňuje městským obvodům udělovat výjimky z omezení zábavné 

pyrotechniky 

   
753/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o reklamní činnosti mezi Euro public CZ, s.r.o. Ostrava a městským 

obvodem Petřkovice, která se týká reklamní činnosti  na akci  Ples městského obvodu Petřkovice 

v roce 2013 – umístění loga společnosti VOKD a.s., za jednorázovou úplatu dle předloženého 

návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy o reklamní činnosti 

 

  

 

 

 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


