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U S N E S E N Í 
 

z 56. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. dubna 2013 

 (č. 814/56 – 823/56) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 
814/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 99/11 o výměře 20 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

účelem parkování  (vybudování zpevněných ploch) p. Jindřichu Veličkovi, Pekařství Velička, U 

Sokolovny 140, O.- Petřkovice, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, na dobu neurčitou, od 1.5. 2013 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městským obvodem Petřkovice a p. Jindřichem 

Veličkou za účelem vybudování zpevněných ploch na části pozemku parc.č. 99/11 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu 

815/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat.území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 320,-Kč/rok, paní Elišce Konkolové, Školní 38, Ludgeřovice, za účelem uložení 

stavebních materiálů, na dobu určitou 1 roku od 1.5. 2013 do 30.4. 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

 
816/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1907 - ideální polovina z pozemku o výměře 26 m
2
,  v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 20,- Kč/m
2
/rok, p. Evě Kaduchové, Balbínova 

410/15, O.- Petřkovice, za účelem parkování osobních aut, na dobu neurčitou od 1.5.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

                                                                                                                     
817/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 97 o výměře 125 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok, Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 140, U 
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Sokolovny 140, O.- Petřkovice, za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou od 1.5.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlovy 

 
818/56 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ukončení pronájmu pozemku parc.č. 99/3 o výměře 39 m
2
 (pod garáží) v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, z důvodu úmrtí nájemce 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 99/3 o výměře 39 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

  

819/56 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti OVaK a. s., Ostrava, ze dne 22.3. 2013, o vyjádření k projektové dokumentaci 

a o souhlas s realizací stavby ,,Petřkovice – kanalizační stoka T, odkanalizování  obce - část B -

III. etapa – SO.02 Splašková kanalizace“, a se vstupy na pozemky parc.č. 1900/1, 1925, 1916, 

1918, 1919, 1067/4, 1903/1, 1903/2, 1921, 1095/2, 1923 všechny v kat. území Petřkovice u 

Ostravy   
 

b) souhlasí 

s PD a realizací stavby „ Petřkovice – kanalizační stoka T, odkanalizování obce – část B – III. 

etapa – SO.02 Splašková kanalizace“ a se vstupy na pozemky parc.č. 1900/1, 1925, 1916, 1918, 

1919, 1067/4, 1903/1, 1903/2, 1921, 1095/2 a 1923 všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy s tím, 

že na uvedených pozemcích místních komunikací bude nově zhotoven asfaltový povrch v celé 

šířce a délce komunikace 

 
820/56 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 166 o výměře 160 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

z důvodu realizace akce ,,Demolice bytového domu č.p. 133“, p. Luďku Boháčovi, Hlučínská 17, 

Petřkovice 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem výpovědi z nájmu 

 
821/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností SMP Net, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupena na základě plné moci 

společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí n. Labem, která se týká zřízení a provozování plynáren-

ského zařízení (plynovod pro AD Landek) v pozemcích parc.č. 1813/2, 1950, 1951 a 1818/2 v   

k.ú. Petřkovice u Ostravy, které jsou ve vlastnictví městského obvodu, v délce 245 m za 

jednorázovou úplatu 118.580,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 21%  (400,- Kč/1bm bez 

DPH) 
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
822/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na realizaci akce      

„Rekonstrukce fasády bytového domu č.p. 148 – 2. etapa“ v rozsahu předloženého slepého 

rozpočtu těmto společnostem: 

- FUS a HARAZIM s. r. o., Oběžná 161/15, Ostrava - Mar. Hory 

- JTA – Holding, spol. s r.o., Náměstí Sv. Čecha 732/1, Ostrava – Přívoz 

- MV STAVBY VJAČKA s.r.o., Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 22.4.2013 

 
823/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na realizaci akce      

„Oprava oplocení Mateřské školy v Petřkovicích“ v rozsahu předloženého slepého rozpočtu 

těmto společnostem: 

- Jaromír Latka, Nad Hřištěm 253, Markvartovice 

- MV STAVBY VJAČKA s.r.o., Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

- STAVBY Škrobánek s.r.o., Vrablovecká 1355/38a, Ludgeřovice 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 22.4. 2013 

 

 
 

 

 

        Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


