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U S N E S E N Í 
 

z 53. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. února 2013 

 (č. 770/53 – 783/53) 

 

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

Omluveni :  I. Mikulica 

Hosté :  - 
  

770/53 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 3 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..…………………  o    48 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na  § 3392, pol. 6121  ………..… ………………………  o    48 tis. Kč 

771/53 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

směrnici č. 1/2013 o evidenci daně z přidané hodnoty s účinností od 1.3.2013 

 

b) ruší 

k tomuto datu platnost směrnice č. 1/2012 o evidenci daně z přidané hodnoty  schválené radou 

MOb Petřkovice dne 24.1.2012 usnesením č. 414/29 

 
772/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o odvodu provozních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Hlučínská 136, Ostrava 

– Petřkovice ve  výši  35 202,-  Kč do rozpočtu zřizovatele do 31.03.2013, jedná se o finanční 

prostředky za úhradu energií za pronajímaný nebytový prostor (dětská lékařka) 
 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4/2013, kterým se: 

- zvýší příjmy na  § 3113, pol. 2122    ……………………………….……………  o    36 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151…………………………………………  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ………………………………………..  o    25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ………………………………………..  o      6 tis. Kč  

 
773/53 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

v souladu s § 36 odst. 2 a 3 správního řádku s provozováním loterie a jiné podobné hry podle § 2 

písm. n) loterního zákona na adrese“ Hlučínská 118/278, 725 29 Ostrava – Petřkovice“ 

 
774/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek na pozemky parc.č. 1771/7, 1771/8 a 1776/30 v kat. území 
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Petřkovice u Ostravy o celkové výměře 120 m
2
, který tyto pozemky oceňuje cenou obvyklou 

v místě a čase ve výši 90.000,- Kč  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice prodej pozemků parc.č. 1771/7 ost. plocha, ost. komunikace, 

parc.č. 1771/8 zahrada a parc.č.1776/30 orná půda, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, Ing. 

Jaromíru a Ing. Valentině Vaňkovým, Květná 640/21, O.- Petřkovice, za cenu 90 000,- Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení  

 
775/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

2 došlé nabídky na odkoupení pozemku parc.č. 1771/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy o 

výměře 883 m
2
 na ul. Květná 

 

b) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek, který tento pozemek oceňuje cenou obvyklou v místě a čase ve 

výši 441.500,- Kč (500,- Kč/1m
2
) 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice nejnižší nabídkovou cenu za prodej tohoto pozemku ve výši 700,- 

Kč/1m
2
 

 

d) ukládá 

starostovi vyzvat zájemce k podání cenové nabídky s termínem do 20.3.2013 do 16.00 hodin 

 

e) ukládá 

tajemníkovi vyvěsit na úřední desku oznámení o prodeji pozemku parc.č. 1771/2, ve kterém bude 

stanovena nejnižší nabídková cena a termín pro podání nabídek 

 
776/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Aleše Ďurky, O.- Petřkovice, ze dne 11.2.2013, o odkoupení části pozemku parc. 477/1 

(zahrada) o výměře 156 m
2
 a pozemku parc.č.477/4 o výměře 32 m

2 
(pod garáží) vše v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, které výše uvedené užívá na základě nájemních smluv 

 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu MOb souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc.č. 477/1 zahrada
 
a pozemek 

parc.č. 477/4 zast.plocha a nádvoří, městský obvod nemá záměr dělit ucelenou parcelu 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí  

 
777/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti OVaK a.s., ze dne 18.2.2013 o souhlas s realizací akce ,,Havarijní oprava 
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vodovodu v ul. Na Landeku“ 

 

b) souhlasí 

s realizací výše uvedené akce za podmínky, že asfaltový povrch komunikace bude po opravě 

proveden nově v celé délce i šířce komunikace 

 
778/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  na dodávku kolového 

traktoru dle předložené specifikace těmto společnostem: 

- STROM PRAHA a.s, pobočka Hillova 40, 747 05 Opava  

   IČ: 25751069 

- MAREK zemědělská technika s.r.o. Helvíkovice 33, 564 01 Žamberk  

   IČ: 25286161 

- LUKROM, spol. s r.o. Lípa 81, PSČ 763 11  

   IČ: 18188281 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 11.3.2013 

 

779/53 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi Městským obvodem Petřkovice 

a sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení v roce 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství 

 

780/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Libuše Dvořákové - Malitex ze dne 22.2. 2013 o rozšiření sortimentu v už pronajatém 

nebytovém prostoru v KD 

 

b) souhlasí 

s rozšířením sortimentu v pronajatém nebytovém prostoru v KD o drogistické zboží 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 

781/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marcely Hrabovské, Ludgeřovice ze dne 21.2.2013, o rozšiření prováděných služeb 

v už pronajatém nebytovém prostoru v KD 
 

b) souhlasí 

s rozšířením prováděných služeb v pronajatém nebytovém prostoru v KD o výživové poradenství 

a bělení zubů 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 
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782/53 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost občanů z družstevních domů č.p. 572 a 573 na ul. Balbínova o opravu chodníku na 

pozemku parc.č. 1981/1 o délce cca 80 m 

 

b) souhlasí 

se zařazením této akce do plánu oprav 

 

783/53 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost odboru ochrany životního prostředí MMO ze dne 22.2.2013, o stanovisko, případně 

připomínky k návrhu OZV, kterou se zrušuje OZV č. 2/2006, kterou se zakazuje používání 

některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje 

 

b) bere na vědomí 

že tuto problematiku řeší nově zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 

c) nemá námitek 

k tomuto návrhu OZV 

  
 

        Ivo Mikulica                           Jiří Dřevjaný 

             starosta                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

  

 v zastoupení 

 Ing. Kristián Gebauer 

 člen rady 

    


