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U S N E S E N Í 
 

z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. června 2013 

 (č. 896/61 – 905/61) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 

 

896/61 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 18 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..…………………    o    10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909...............................................................    o    10  tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5139 ...............................................................    o      5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ..............................................................    o      5  tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................    o   120 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169 ............................................................      o   100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5137 .............................................................     o     20 tis. Kč 

 
897/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení plné moci JUDr. Miroslavu Pavelkovi, která se týká exekučního vymáhání pohledávky 

za dlužné nájemné z bytu a náklady soudního řízení, manželů Anny Krátké, r. nar. 1967 a 

Jaromíra Krátkého, r. nar. 1962, trvale bytem Hlučínská č.p. 133, Ostrava –  Petřkovice  

 
898/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 63/1 a 63/2 o výměře 33 m
2
 a části hospodářské budovy na 

pozemku parc.č. 63/1 o výměře 6 m
2
 vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši     

1000,- Kč/rok, p. Daliboru Laukovi, U Sokolovny 159, O.- Petřkovice, s tím, že pozemek o 

výměře 33 m
2
 bude využíván jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2013                      

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
899/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o ukončení pronájmu pozemku parc.č.208/7 pod garáží o výměře 26 m
2
 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy ke dni 30.6.2013, pozemek byl prodán majiteli stavby garáže 
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900/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.471/4 o výměře 23 m
2
 v kat. území  Petřkovice u 

Ostravy   

 

b) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby požádat o předchozí souhlas Rady města Ostravy na výše uvedený 

pozemek   

 
901/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  majetkového odboru MMO ze dne 5.6.2013 o stanovisko k připravovanému pronájmu 

části pozemku parc.č. 1454/4 – zastavěná plocha a nádvoří v kat.území Petřkovice u Ostravy, za 

účelem umístění reklamního zařízení 

 

b) souhlasí 

se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 1454/4 v kat.území Petřkovice u Ostravy k pronájmu 

umístění reklamního zařízení 
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby zaslat žadateli toto souhlasné stanovisko  

 
902/61 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem odkoupení pozemku parc.č. 1448/4 zast. plocha o výměře  

22 m
2
 a části pozemku parc.č. 1448/3 ost. plocha, který je dle GP nově označen jako parc.č. 

1448/5 o výměře 1306 m
2
 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, pozemky jsou součástí sportoviště 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 

903/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti DRILLING TRADE, s.r.o., o.- Kunčice, ze dne 14.6.2013, o souhlas se 

vstupem a umístěním drenážní rýhy na pozemku parc.č. 1548 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, za 

účelem zajištění výstupů důlních plynů ze sousedního pozemku parc.č. 1994/1 v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy   

         

b) souhlasí 

se vstupem a umístěním drenážní rýhy na pozemku parc.č.1548 v k. ú.Petřkovice u Ostravy 

s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu, včetně nového chodníku pro pěší, 

bodou respektovány nově vysazené stromy, a pozemek bude protokolárně předán zástupci MOb 

Petřkovice 

 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby zaslat žadateli souhlas rady se stanovenými podmínkami 
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904/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi č. 14796, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a společností Dalkia 

Commodities CZ, s.r.o., který řeší ukončení dodávky el. energie do bytového domu č.p. 133/233 

na ul. Hlučínské k 6.6. 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě 

 
905/61 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 

 

 

 

                  Ivo Mikulica        Jiří Dřevjaný 

                      starosta                                                                                           místostarosta 

    Městského obvodu Petřkovice    Městského obvodu Petřkovice 

 


