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U S N E S E N Í 
 

z 57. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. dubna 2013 

 (č. 824/57 – 841/57) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

  
824/57 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 10/2013, kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………...  o   13 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………..  o   13 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………………......  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169…………………………………….  o     5 tis. Kč 

825/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., ze dne 4.4.2013, o souhlas ke zřízení věcného břemene 

pěšího přístupu k bezpečnostnímu prvku odplyňovací vrt VM-OV 75, umístěného na pozemku 

parc.č.1960/1- vlastník Povodí Odry, s.p., přes pozemek parc.č.1959 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy – vlastník SMO, městský obvod Petřkovice 

 

b) vydává souhlas 

ke zřízení věcného břemene pěšího přístupu na pozemku parc.č. 1959 o šířce 0,75m  a délce cca 

145 m k BP umístěného na pozemku parc.č. 1960/1
 
v  kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která se týká pěšího 

přístupu přes pozemek parc.č. 1959 

 
826/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Radima Bartáka, Ludgeřovice ze dne 10.4.2013, o souhlas se vstupem a uložením 

vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 962 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 962 pro plánovanou stavbu 

rodinného domu na pozemku parc.č. 963 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
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827/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Petra Šípka, O.- Poruba ze dne 16.4.2013, o  uložení tři vodovodních přípojek pro 

plánovanou stavbu tří RD do pozemku parc.č. 2084 ( ul. Srnčí) v kat. území Petřkovice u Ostravy 

a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku města 

 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením tři vodovodních přípojek do pozemku parc.č. 2084 (MK Srnčí) o délce 

cca 4 m 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2084 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu c) a k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
828/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1880/7 o výměře 25 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 
  

829/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1892/3 o výměře 21 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 
830/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1892/8 o výměře 22 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 
831/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s.r.o., Paskov ze dne 15.4. 2013 o vydání souhlasu obce s  

územním souhlasem, souhlas vlastníka pozemku s umístěním a provedením stavby a uzavření  

,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a „ Smlouvy zakládající právo umístit 

a provést stavbu“, jedná se stavbu ,,Ostrava – Petřkovice, Spusta, NNk“ při niž dojde k uložení 

podzemní elektrické přípojky „NN 0,4 kV“ do pozemku parc.č.1915/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace (ul. Hluboká) 

 

b) vydává souhlas 

vlastníka pozemku s umístěním a provedením stavby ,,Ostrava – Petřkovice, Spusta, NNk“ 

 

c) vydává souhlas 
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městského obvodu s územním souhlasem, na jejímž území má být uskutečněna stavba ,,Ostrava – 

Petřkovice, Spusta, NNk“ 

 

d) rozhodla 

o uzavření smlouvy zakládající právo umístit a provést stavbu ,,Ostrava – Petřkovice, Spusta, 

NNk“ 

 

e) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1915/1 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

f) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodů d) a e) 

 
832/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Řeznictví Janus s.r.o., Ostrava – Petřkovice, ze dne 15.4.2013, o územní 

souhlas a realizaci nové kanalizační přípojky pro soc. zařízení řeznictví na ul. Hlučínská 4, 

pozemek parc.č. 590 k.ú.Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací akce ,,Kanalizační přípojka pro sociální zařízení Řeznictví k.ú. 

Petřkovice u Ostravy ul. Hlučínská 4, parc.č. 590“  

 

c) souhlasí  

s realizací akce ,,Kanalizační přípojka pro sociální zařízení Řeznictví k.ú. Petřkovice u Ostravy 

ul. Hlučínská 4, parc.č. 590“ 

 

d) rozhodla 

o uzavření smlouvy mezi městským obvodem a p. Miroslavem Janusem, řešící vlastnická práva 

k části společné kanalizační přípojky 

 

e) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
833/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jaroslava Gorniaka, O.-Petřkovice  ze dne 8.4.2013 o povolení instalace krbových 

kamen do nájemního bytu bytového domu č.p. 7 na ul. Hlučínské v majetku městského obvodu 

 

b) souhlasí 

s instalací krbových kamen do nájemního bytu č. v bytovém domě č.p. 7 nájemce p. Gorniak, za 

podmínek:  

- nájemce provede prodloužení, frézování a vyvložkování komínu na vlastní náklady 

- při realizaci stav. úprav komínového průduchu nedojde k poškození dalších průduchů 

- nájemce bude i následně zajišťovat způsobilost komínu, včetně revizí, na vlastní náklady 

 

c) ukládá 

vedoucí odboru výstavby informovat žadatele o rozhodnutí rady 



 - 4 - 

 
834/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1433/4 o výměře 20 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy        

 
835/57 Rada městského obvodu 

 

a) projednala 

žádost společnosti PPS Kania s.r.o. Ostrava ze dne 17.4.2013 o povolení připojení účelové 

komunikace k místní komunikaci na pozemku  parc.č. 1909 (MK U Kaple) v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s připojením účelové komunikace na pozemek parc.č. 1909 místní komunikace  ul. U Kaple  

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
836/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy O.- Petřkovice pro školní 

rok 2013/14, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 
837/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla ,,Rekonstrukce fasády bytového domu č.p. 

148 – 2. etapa“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o.  

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupená p. Milanem Vjačkou 

IČ: 28575148       DIČ: CZ28575148   

za cenu nejvýše přípustnou: 292 104,85 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
838/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla ,,Oprava oplocení Mateřské školy v 

Petřkovicích“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o.  

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupená p. Milanem Vjačkou 

IČ: 28575148       DIČ: CZ28575148   

za cenu nejvýše přípustnou: 296 110,14 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
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839/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

„Výtluky a oprava MK Do Luk“ v rozsahu předloženého slepého rozpočtu těmto společnostem: 

- JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava - Kunčice 

- Mičulka-Moskva údržba vozovek, Dolní 34, Ostrava – Zábřeh 

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína  

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 20.5.  2013 

 
840/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městským obvodem Petřkovice a Českou republikou – 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Praha, která se týká zapůjčení 2 ks počítačů vč. tiskáren a 

SW pro potřebu sociální práce, do 31.12. 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o výpůjčce 

 
841/57 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

oznámení FC ODRA Petřkovice ze dne 16.4.2013  o pořádání ,,Petřkovického karnevalu“ dne 

4.5.2013 od 19.00 do 02.00 hod., v rámci mezinárodního mládežnického turnaje v kopané 

     

   

 

 

     Ivo Mikulica                                                                                       Jiří Dřevjaný 

         starosta                                                                                             místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice                                                   Městského obvodu Petřkovice 

 

 

 


