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U S N E S E N Í 
 

z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července 2013 

 (č. 906/62 – 920/62) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 
 

 

906/62 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 19/2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137………..……………..…………………..  o      8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132..................................................................  o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3639, pol.  5132 ...............................................................  o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................  o  217 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169 .................................................................  o    36 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6123 ...........................................................  o    52 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 .................................................................  o  121 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5163 .................................................................  o      8 tis. Kč 

- sníží investiční výdaje na § 3745, pol. 6122 ...........................................................  o  900 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6123 ...........................................................  o  900 tis. Kč 

 

b) bere ne vědomí 

usnesení rady města č.1868/ZM1014/26 ze dne 26.června 2013, kterým rozhodlo v souvislosti 

s rozdělením volných zdrojů u ZBÚ o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu 

Petřkovice ve výši 4 000 tis. Kč na akci 8739 Kulturní dům Petřkovice - energetická opatření 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 20/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí  na pol. 4221, ÚZ 95, ORG 8739 ......  o  4 000  tis.  Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 8739 .....................  o  4 000  tis . Kč 

 

d) bere ne vědomí 

usnesení rady města č. 7626/RM1014/101, která na své schůzi dne 25.6.2013 schválila 

poskytnutí účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 2 800,- Kč, 

jako refundaci nákladů spojených s finančním příspěvkem SMO na čipování psů za období od 

1.1. do 31.5.2013 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 21/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí  na pol. 4121, ÚZ 1031.............................  o  3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031....................................................... o  3 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit tyto rozpočtová opatření zastupitelstvu ke schválení 
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907/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1880/12 o výměře 24 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši  300,- Kč/rok, manželům Josefu a Erně Salcmanovým, 

Balbínova 81, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.8.2013  

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem nájemní smlouvy   

 
908/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1903/1  o výměře 10 m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok, p. Evě Bittnerové, Potraviny – Koblovská ul., Petřkovice, s tím, že 

pozemek o výměře 10 m
2
 bude využíván jako předzahrádka u prodejny Potravin, na dobu 

neurčitou s účinnosti od 1.8.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

909/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 536 o výměře 29 m
2
  v kat.území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 300,- Kč/rok, p. Ludvíku Boháčovi a Evě Orságové, Hlučínská 17,                  

O.- Petřkovice, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.8.2013  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

    
910/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1880/6 o výměře 23 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat. 

území Petřkovice u Ostravy   

 

911/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 581/8 o výměře 19 m
2
,  pozemku parc.č. 594/5 o výměře      

9 m
2 

a pozemku  parc.č. 594/6 o výměře 51 m
2
 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
912/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Petra a Pavly Psotkových, Ostrava 1,  ze dne 27.6.2013 o souhlas vlastníka 

sousedního pozemku se stavbou domovní ČOV a kanalizačního potrubí k novostavbě rodinného 

domu na pozemku parc.č. 828/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy 
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914/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o žádosti společnosti V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., O.- Moravská Ostrava, 

zastupující společnost Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob, Ostrava- 

Vítkovice ze dne 1.7.2013 o uzavření Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení k akci 

„Hornické muzeum – Landek Park – konverze objektů bývalého dolu I“. 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této Veřejnoprávní smlouvy 

 

915/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., O.- Moravská Ostrava, 

zastupující společnost Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob, Ostrava- 

Vítkovice ze dne 1.7.2013, o souhlas s uložením a napojením nově plánované areálové 

kanalizace Hornického muzea Landek Park na veřejný kanalizační řád ve správě OVaK a.s. na 

pozemku parc.č. 1274 v kat.území Petřkovice u Ostravy.  

 

b) souhlasí 

s uložením a napojením nově plánované areálové kanalizace Hornického muzea Landek Park na 

veřejný kanalizační řád na pozemku parc.č. 1274 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

s podmínkou, že před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o právu provést 

stavbu 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 

 

  
 

b) souhlasí 

se stavbou domovní ČOV a kanalizačního potrubí k novostavbě rodinného domu na pozemku 

parc.č. 828/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
913/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. R. Freiwalda, O.- Petřkovice ze dne 28.6.2013 o udělení souhlasu s přemístěním 

sloupu veřejného osvětlení, který brání vjezdu na pozemek parc.č. 16/6 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

         

b) souhlasí 

s přemístěním sloupu veřejného osvětlení s podmínkou, aby nový sloup byl umístěn tak, aby 

nebránil vjezdu na pozemek parc.č. 1911 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby zaslat žadateli souhlas rady se stanovenými podmínkami 
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916/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a JUDr. Miroslavem Pavelkou, Petřvald, která se týká právní pomoci a právního 

zastoupení v souvislosti s činností městského obvodu 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

917/62 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského ob-

vodu v roce 2013 ze dne 21.6. 2013, č.j. SMO/193402/13/IAK/Szt, provedenou odborem inter-

ního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy ve dnech 17. až 21.6. 2013 
 

b) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   

Z.: starosta                                                                                                          T.: 31.7. 2013 
 

c) ukládá 

starostovi zaslat do 14 dnů od projednání písemné vyjádření, případně opatření k odstranění 

nedostatků, odbodu IAK MMO 

Z.: starosta                                                                                                          T.: 31.7. 2013 

 

918/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy – sdružené pojištění vozidla mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s., která se týká zákonného a havarijního pojištění traktoru 

John Deere 5070M od 12.7. 2013  

b) zmocňuje 

starostu  k podpisu této pojistné smlouvy 

 

919/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Kupní smlouvy mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a společností Agrotip 

Opava  s.r.o., která se týká prodeje trakrotu Zetor 7745 r.v 1987 za 150.000,- Kč 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této kupní smlouvy 

 

920/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Mgr. Marie Pekárkové ze dne 17.6.2013 o zajištění možnosti zastavení vozidla a 

přístupu do lékárny v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské pro dodávky léčiv, pacienty a vozíčkáře 

 

b) nesouhlasí 

s vyhrazením parkovacího místa v této lokalitě do doby realizace parkoviště dle zpracované 
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 Ivo Mikulica                                                    Jiří Dřevjaný 

  starosta                                                                            místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

projektové dokumentace   
 

c) ukládá  

tajemníkovi odpovědět dle rozhodnutí rady 

Z.: tajemník                                                                                       T.: 31.7. 2013 

 
 


