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U S N E S E N Í 
 

z 60. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 4. června 2013 

 (č. 882/60 – 895/60) 

 

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

Omluveni :  Ing. K. Gebauer, R. Schmuch 

Hosté :  - 

 

882/60 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 16 /2013, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..…………………   o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5212, pol. 5901...................................................................   o    1 tis. Kč  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vlastní rozpočtové opatření č. 17 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..…………………   o    50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331.................................................................   o    50 tis. Kč 

                                                                                                                      
883/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 

334 na ulici Petřkovické v Ostravě - Petřkovicích manželům Ivaně Suchanové, r. nar. 1962  a 

Oldřichu Suchanovi , r. nar. 1957 , bytem Petřkovická 334, Ostrava - Petřkovice na dobu určitou 

1 měsíc s účinností od  01.06.2013 do 30.06.2013 

 

884/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1434/4 o výměře 77 m
2 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve 

výši 300,- Kč/rok,  manž. Miroslavu a Ivaně Bodžarovým, U Jana 96/18, Petřkovice, za účelem 

užívání jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2013                      

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
885/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.536 o výměře 29 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy  

 
886/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.1880/12 o výměře 24 m
2
 (pod garáží) v kat. území  

Petřkovice u Ostravy     
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890/60 Rada městského obvodu 

 

a) projednala 

žádost spol. OVaK a.s.,  zastupená Ing. Renatou Fukovou, projekční a inženýrské služby Ostrava 

ze dne 21.5.2013 o vyjádření ke stavbě „Oprava vodovodu v Petřkovicích, ul. Šilheřovická“ dle 

  
 

887/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ondřeje Krupy, Petřkovice zastoupeného Ing. Monikou Kalusovou ze dne 27.5.2013 o 

souhlas  vlastníka sousedního pozemku  parc.č. 2080 se stavbou „Čistička odpadních  vod k RD“  

na pozemku parc.č. 1672/4
  
v kat.území Petřkovice u Ostravy 

b) souhlasí 

se stavbou „ Čistička odpadních vod k RD“ na pozemku parc.č. 1672 /4 v kat.území Petřkovice  

u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu souhlasu vlastníka sousedního pozemku 

 
888/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Petra Šípka, O.- Poruba zastoupeného Ing. Hanou Kokešovou ze dne 28.5.2013 o 

souhlas vlastníka sousedního pozemku  parc.č. 2084 se stavbou „Novostavba tří rodinných domů 

na pozemcích  parc.č.1987, 1988, k.ú. Petřkovice u Ostravy“   

b) souhlasí  

se stavbou „Novostavba tří rodinných domů na pozemcích  parc.č.1987, 1988, k.ú. Petřkovice u 

Ostravy“   

c) zmocňuje 

starostu k podpisu souhlasu vlastníka sousedního pozemku 

 
 

889/60 Rada městského obvodu 

a)projednala 

žádost p. Radomíra Doležala, O.- Slezská Ostrava ze dne 20.5.2013 o vyjádření k záměru            

„ Rekonstrukce RD č.p. 675 na pozemku parc.č.42/2 v kat.území Petřkovice u Ostravy“ a  o 

souhlas s užitím sousedních pozemků parc.č. 32 a 105/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy, při 

provádění rekonstrukce RD 

 

b) souhlasí 

s PD a realizací stavby „Rekonstrukce RD č.p. 675 na pozemku parc.č. 42/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy“  

 

c) souhlasí 

se záborem pozemků parc.č. 32 a 105/1 v kat. území Petřkoivce u Ostravy v šířce 1m podél 

vnější stěny rodinného domu v době srpen – listopad 2013 s podmínkou, že bude zachován jízdní 

pruh pro vozidla 
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přiložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

b) souhlasí 

se stavbou „Oprava vodovodu v Petřkovicích, ul. Šilheřovická“ dle přiložené projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí 

 
891/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spol. OVaK a.s., zastupená Ing. Renatou Fukovou, projekční a inženýrské služby Ostrava 

ze dne 21.5.2013 o o povolení vstupu na pozemek parc.č. 949/4 v kat.území Petřkovice u 

Ostravy v rámci stavby „ Oprava vodovodu v Petřkovicích, ul. Šilheřovická“ 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemek parc.č. 949/4 v kat.území Petřkovice u Ostravy v rámci stavby „ Oprava 

vodovodu v Petřkovicích, ul. Šilheřovická“ s podmínkou, že po dokončení stavby bude pozemek 

uveden do původního stavu a písemně předán zástupci SMO, městského obvodu Petřkovice. 

(bude proveden nový povrch komunikace v celé délce a šířce komunikace) 

 

 
892/60 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Anny Foltýnkové, Petřkovice ze dne 29.5.2013 o prodloužení pronájmu místnosti v     

1. patře KD (obřadní síň) za účelem cvičení jógy pro ženy 1 x týdně ve středu od 18:00 do 19.30 

hodin  

 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře KD (obřadní síň), a to vždy ve 

středu od 18:00 do 19:30 hodin, p. Anně Foltýnkové, Neukončená 458, Petřkovice, na dobu 

určitou od 1.9.2013 do 30.6.2013 za nájemné 100,- Kč/za cvičení 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku nájemní smlouvy 

 
893/60 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Márie Slavíkové, Ludgeřovice  ze dne 31.5.2013 o prodloužení pronájmu místnosti v  

1. patře KD (obřadní síň) za účelem vedení  rehabilitačního cvičení 1 x týdně ve čtvrtek od 17:00 

do 18.30 hodin 

 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře KD (obřadní síň), a to vždy ve 

středu od 17:00 do 18:30 hodin, p. Márii Slavíkové, Nad Mlýnem 218/11, Ludgeřovice, na dobu 

určitou od 1.9.2013 do 30.6.2013 za nájemné 100,- Kč/za cvičení 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku nájemní smlouvy 
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894/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Opravy a rekonstrukce komunikací v O.- 

Petřkovicích“ uchazeči: 
STAVIA-silniční stavby,a.s. 
zastoupená předsedou Jiřím Slívou a místopředsedou František Kročilem 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  

za cenu nejvýše přípustnou: 1 470 431,60,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
895/60 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny rady městského obvodu Petřkovice o prázdninách a v září 2013 takto: 

9.7., 30.7., 13.8., 3.9., 17.9.  a 19. 9. zastupitelstvo MOb Petřkovice 

 

 

   

 

               Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

                  starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 


