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U S N E S E N Í 
 

z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března 2013 

 (č. 799/55 – 813/55) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
799/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+1. WC mimo byt, ve  2. nadzemním    

podlaží domu č.p. 148 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích paní Boháčové Marii, r. nar. 

1951, na dobu určitou jednoho roku a to s účinností od 1.4.2013 do 31.03.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

800/55 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 8 /2013, kterým se: 

- zvýší příjmy  na  § 3639, pol. 3111 ………..……………..…………………….. o   122 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na  § 3113, pol. 6121 ………..….……………………… o   112 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ………………………………………. o     10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ……………………………………….. o     70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499 ………………………………………. o     50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5492 ………………………………………. o     20 tis. Kč 

 
801/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

žádost paní Lenky Romanové a p. MUDr. Romana Staňka, Hlučínská 753, Petřkovice, ze dne 

18.3.2013 o odkoupení části pozemku parc.č. 604/1 o výměře cca 250 m
2 

v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, s tím že tuto část pozemku užívají na základě platné nájemní smlouvy 

 

b) konstatuje, 

že přes tento pozemek může v letošním roce být budována stavba ,,Splašková kanalizace 

Ludgeřovice“ 

                                                                                                                        

c) rozhodla,  

že nemá záměr do doby ukončení výstavby kanalizace tento pozemek prodat 

 

d) ukládá 

starostovi předložit tento záměr zastupitelstvu k rozhodnutí 
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802/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Jiřího Káňi, Vzdálená 252, O.- Petřkovice, ze dne 18.3.2013 o zrušení nájemní smlouvy 

za pronájem části pozemku  parc.č. 1542  o výměře 370 m
2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy a 

prominutí zaplacení platby poměrné části za rok 2013, z důvodu neutěšené životní situace 

 

b) rozhodla 

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č 1542 o výměře 370 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

dohodou ke dni 31.3.2013  

 

c) souhlasí 

s prominutím platby za poměrnou část roku 2013, která činí 185,- Kč 

 
803/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marie Csapóvé, U Sokolovny 173/13, O.- Petřkovice ze dne 8.3.2013 o souhlas 

s umístěním a stavbou přístřešku pro osobní automobil a pergoly  na pronajatém pozemku parc. 

č. 19/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas s provedením stavby přístřešku pro osobní automobil na pozemku parc.č. 19/1 o 

rozměrech 3,5 x 6 m a pergoly o rozměrech 2 x 3 m v kat.území Petřkovice u Ostravy  
  

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

804/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Dušana Maindy, Včelařská 305, O.- Petřkovice ze dne 20.3.2013 o odkoupení části 

pozemku parc.č.581/1 o výměře cca 100 m
2  

v kat.území Petřkovice u Ostravy    

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 581/1 o výměře 100 m
2 

v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
805/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

prodej pozemku parc.č. 1771/2 v k.ú. Pertřkovice u Ostravy p. Čeňku Koperovi, který byl 

schválen na zastupitelstvu MOb Petřkovice dne 23.3.2013 

 

b) rozhodla  

o podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 9.3.2007 na pronájem pozemku parc.č. 1771/2 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, manželům Heidi a Zdeňkovi Markovým, bytem Koblovská 254, 

z důvodu prodeje pozemku  
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806/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

situaci ohledně  finanční náročnosti a prakticky nemožnosti realizace plynovodu v ul. Vzdálená 

k domu č.p. 247 

 

b) rozhodla 

poskytnutí pěněžitého daru ve výši 20.000,- Kč p. Bořivoji Mišákovi, Vzdálená 247/2, Ostrava – 

Petřkovice, na realizaci systému vytápění svého RD 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku  

 
807/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

uzavřenou smlouvu  č.108424 mezi Statutárním městem Ostrava a Českou národní bankou, o 

zřízení běžného účtu pro městský obvod Petřkovice, s účinností od 12.3. 2013 

 
808/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 520-3/20390, mezi 

městským obvodem Petřkovice jako odběratelem a Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s. 

jako dodavatelem, který se týká povolení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou  u domu 

č.p. 7 na ul. Hlučínské, a následnou platbu stočného 

  

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

809/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh méněprací u stavby ,,Stavební úpravy ZŠ v Ostravě – Petřkovicích, budova č.p. 3“, 

v hodnotě 1.157.412,36 Kč vč. DPH 

 

b) bere na vědomí 

návrh víceprací u stavby ,,Stavební úpravy ZŠ v Ostravě – Petřkovicích, budova č.p. 3“, jedná se 

o rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu oken v budově ZŠ č.p. 2 na ul. Hlučínské v hodnotě 

649.110,82 Kč vč. DPH 

 

c) bere na vědomí 

souhlas Rady města Ostravy č. usn. 6769/RM1014/89 ze dne 19.3. 2013 se změnou účelu použití 

části investiční dotace ve výši 650 tis. Kč z budovy č.p. 3 na opravu sociálního zařízení a 

výměnu oken v budově ZŠ Hlučínská č.p. 2   
 

d) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, mezi městkým obvodem Petřkovice a zhotovitelem 

STAVBY Vjačka s.r.o., který řeší tyto vícepráce a méněpráce, položkový rozpočet je nedílnou 

součásti tohoto dodatku 
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e) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 5 

 

810/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností ve zvýšeném přízemí 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 436 m
2
 za účelem provozování restaurační 

činnosti a výrobě teplých jídel panu Rudolfu Sýkorovi,  Křívá 26/12, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 

63712628, za nájemné ve výši 12. 500,- Kč/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 5 let s 

účinností od 1.5. 2013  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

811/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru  pronájmu nebytového prostoru v 1. patře kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o 

velikosti 8 m
2
 

 

812/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č.6427/RM1014/84 ze dne 12.2.2013 o poskytnutí příspěvku na označení 

psa čipem v r. 2013 ve výši 100,- Kč na jednoho psa chovatelům s trvalým bydlištěm na území 

města Ostravy na označení psa čipem v r. 2013 v souladu s OZV č.9/2012 statutarního města 

Ostravy, kterou se upravuje trvalé označení psů a evidence jejich chovatelů   
 

b) ukládá 

úřadu městskému obvodu Petřkovice, aby rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi SMO, 

městským obvodem Petřkovice a chovateli psa s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, 

jejichž předmětem bude poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100,- Kč na označení psa čipem 

v r. 2013 za současného splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

c) rozhodla, 

že darovací smlouvy uvedené v bodě b) č.812/55 tohoto usnesení bude podepisovat paní Karla 

Hubertová referent úseku vnitřích věcí 

d) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva MOb Petřkovice č. 139/13 ze dne 21.3.2013, kterým doporučilo 

poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 100,- Kč z rozpočtu MOb Petřkovice na jednoho psa 

chovatelům s trvalým bydlištěm na území městského obvodu Petřkovice 

e) rozhodla 

o poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 100,- Kč z rozpočtu MOb Petřkovice na jednoho psa 

chovatelům s trvalým bydlištěm na území městského obvodu Petřkovice na označení psa čipem 

v r. 2013 

f) ukládá 

úřadu městského obvodu Petřkovice, aby rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi 
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městským obvodem Petřkovice a chovateli psa s trvalým bydlištěm na území městského obvodu 

Petřkovice, jejichž předmětem bude poskytnutí dalšího finančního příspěvku ve výši 100,- Kč na 

označení psa čipem v r. 2013  

g) rozhodla, 

že darovací smlouvy uvedené v bodě f) č. 812/55  tohoto usnesení bude podepisovat paní Karla 

Hubertová referent úseku vnitřních věcí 

 
813/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zápis z jednání  Kontrolního výboru městského obvodu Petřkovice č. 1/2013 ze dne 13.3. 2013 

 
 

 

 

 

 

        Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

  

 

 


