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U S N E S E N Í 
 

z 54. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. března 2013 

 (č. 784/54 – 798/54) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
784/54 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6537/RM1014/86 ze dne 26. února 2013, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy pro městský obvod Petřkovice 

ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu „Úpravy zahrady MŠ v Ostravě – Petřkovicích“ 

(realizace sadových úprav na pozemku mateřské školy) a zároveň schválila příslušné rozpočtové 

opatření 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 5/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030 …………....... o  500  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111 , pol. 5169, ÚZ 1030 …............................................ o  500  tis. Kč 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vlastní rozpočtové opatření č. 7/2013, kterým se: 

- zvýší příjmy na  pol. 4116 ÚZ 33513234 …………………….…….…………  o    255  tis. Kč 

- zvýší příjmy na  pol. 4116, ÚZ 33113234 …………………………………….   o      45  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33513234 ……………………… o    190  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33113234 ……………………… o      34  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33513234 ……………………… o      48  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33113234 ……………………… o        8  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 33513234 ……………………… o      17  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 33113234 ……………………… o        3  tis. Kč 

      

d) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

785/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Aleny Bílové ze dne 25.2.2013 o prošetření a následné odstranění plísní v bytě č.2 

v domě č.p. 118 na ul. Hlučínské 

 

b) zařazuje 

opravu domu č.p. 118 na ul. Hlučínské do plánu oprav na rok 2014 
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786/54 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

došlé žádosti o dotace a granty a úhrady služeb v roce 2013 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

poskytnutí účelových dotací a grantů včetně úhrad služeb z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice  na 1. pololetí roku  2013 příjemcům  takto: 

 

TJ Petřkovice                             15 000  -  na provozní náklady 

Sdružení důchodců  ČR            15 000  -  na celoroční činnost (kulturní vystoupení org. 

                                                                    pro širokou veřejnost, klubová činnost)         

FC ODRA                                  75 000  -  na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na údržbu 

                                                              areálu, na údržbu a ošetřování trávníku, na rekonstr.  

                                                                    travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, na úhradu 

                                                                    cestovních nákladů k zápasům jednotlivých kategorií,  

                                                                    na materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, na  

                                                                    úhradu startovného na turnajích mládež. kategorií 

Sbor dobrovolných hasičů         10 000  - na akce a činnost v r. 2013 (pálení čarodějnic, soutěže 

                                                                   pro děti, den otevřených dveří požární zbrojnice, 

                                                                   obnova materiálně tech. základny, soutěže družstev  

                                                                   mladých hasičů, soutěž o pohár starosty, drakiáda, 

                                                                   mikulášská nadílka dětem) 

p. Tomáš Kudeljnjak                 10 000 - na akci „Zimní výstup na Landek v létě, k propagaci,  

                                                                  výrobě skipasů a účastnických listů, příspěvku kapele,  

                                                                  občerstvení pro zúčastněné a pro ceny do tomboly. Na 

                                                                  ,,Běh olympijského dne“- občerstvení, ceny pro nejlepší 

                                                                   a tombolu pro všechny zúčastněné děti 

Nadaci LANDEK                       10 000 - na  nadační program roku 2013 

Knihovna města Ostravy               4 000 -  na doplnění knihovního fondu, drobné věcné odměny 

                                                                   do soutěží pro dětské čtenáře, výtvarný materiál a 

                                                                   potřeby, na taneční podložku 

DECARO RMG s.r.o.                 10 000 - na Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo  6/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………..  o    149  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Petřkovice) ……………………..   o      15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)………………...    o     15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ………………………….    o      75  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) …………………………….     o      10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5212 (p. Kudeljnjak) ……………………..    o      10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3326, pol. 5229 (Nadace Landek) …………………..     o      10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy) ……..….     o        4  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5219 (Firma DECARO)  ………………...     o      10  tis. Kč 
 

d) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu k rozhodnutí 
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787/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1891/5 o výměře 22 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 220,- Kč/rok, p. Ing. Miloši Robenkovi, Balbínova 573, O.- Petřkovice, 

pozemek je zastavěn garáží nájemce, na dobu neurčitou od 1.4.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
788/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.471/4 o výměře 160 m
2 

v kat.území Petřkovice u 

Ostravy, po dobu rekonstrukce budovy na pozemcích parc.č.471/2 a 471/3 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy (1 rok) 

 

789/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Evy Kaduchové, O.- Petřkovice ze dne 25.2.2013 o změně nájemce na pronájem části 

pozemku před domem č.p. 410 na ul. Balbínova, z důvodu úmrtí manžela 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1907 o výměře 26 m
2 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 
790/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Oldřicha a Lenky Paterových, Mor. Ostrava, ze dne 5.3.2013, o odkoupení pozemků 

parc.č. 331, 335/1, 335/6, 335/7, 338/1, 338/4, 336, 337, 1906/73, 1906/74 a 1906/194 vše v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy v lokalitě u Jana, za účelem vybudování dopravního cvičiště a správní 

budovy autoškoly 

 

b) ukládá 

starostovi vyzvat p. Paterovou k podání doplňujících informací a  předložení grafické vizualizace 

uvažovaného záměru 

 
791/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jindřicha Šostáka, O.- Petřkovice, ze dne 26.2. 2013 o vyřešení úpravy terénu a 

parkování na pozemcích parc.č. 96 a 99/11 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, jedná se o dvůr 

domu č.p. 140 na ul. U Sokolovny, z důvodu znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti 

 

b) bere na vědomí 

proběhlé jednání mezi starostou a p. Veličkou k této záležitosti 

 

c) rozhodla, 

že pozemek bude pronajat a poté zpevněn na náklady nájemce  
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792/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 99/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m
2
 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 

793/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1929 o výměře 95 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok, společnosti DEXOM enterprise, s.r.o., Údolní 41/10,                  

O.- Petřkovice za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.4.2013 

  

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

794/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Mandátní smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem Průšou, 

která se týká občasného stavebního a technického dozoru na stavbě ,,Výstavba hřiště u 

fotbalového stadiónu v Petřkovicích“  

 

c) zmocňuje 

starostu  podpisem mandátní smlouvy  

795/54 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost MUDr. Dagmar Suchanové ze dne 7.3. 2013 o ukončení pronájmu nebytového prostoru 

v domě č.p. 133, a to dohodou k 30.4. 2013 

 

b) rozhodla 

o ukončení pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 133 na ul. Hlučínské MUDr. Dagmar 

Suchanovou, a to dohodou k 30.4. 2013 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Dohody o ukončení smlouvy 

 

796/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na dodávku kolového traktoru vč. příslušenství společnosti: 

STROM PRAHA a.s. 

středisko Opava 

se sídlem: Hillova 1694/10, 747 05 Opava 

IČ: 25751069 

DIČ: CZ 257 51069 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 195 694,- Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem kupní smlouvy 
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797/54 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla ,,Rekonstrukce zahrady Mateřské školy 

v Ostravě – Petřkovicích“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

se sídlem: Hluboká 693/15A, 725 29  Ostrava – Petřkovice 

provozovna Ostrava - Koblov 

IČ: 11524162 

za cenu nejvyše přípustnou: 596 994,- Kč včetně DPH  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

798/54 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ústní sdělení zástupců Společenství vlastníků U Sokolovny 140 p. Prymusové a p. Jaklové, že 

vzhledem ke složitosti uzavírání případné kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc.č. 97 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, kdy tuto smlouvu je nutné uzavřít se všemi 26 vlastníky bytových 

jednotek, o odkoupení již nežádají, pouze o pronájem 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 97 o výměře 125 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, u domu 

č.p. 140, za účelem užívání jako předzahrádka 

 
 

 

 

        Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

    


