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U S N E S E N Í 
 

z 63. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 30. července 2013 

 (č. 921/63 – 929/63) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  -   

 

 

921/63 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 22 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..…………………  o   20  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139................................................................   o   20  tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 ................................................................   o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ...............................................................   o      5 tis. Kč 

 

b) bere ne vědomí 

usnesení rady města č. 7766/RM1014/102 ze dne 23. července 2013, kterým schválila rozpočtové   

opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Petřkovice zapojují finanční prostředky ve výši 

675 862,40  Kč v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost určené pro ZŠ Hlučínská  136, 

Ostrava – Petřkovice 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 23/2013 kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  

na pol. 4116, ÚZ 32533123 ……………………………………………………… o     575  tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 32133123 ……………………………………………………… o     101  tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery  

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32533123 ……………………………………………..  o     575 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32133123 …………………………………………….   o     101 tis. Kč 

 

d) bere ne vědomí 

usnesení rady města č. 7769/RM1014/102, která na své schůzi ze dne 23. července 2013 schválila 

(ve vazbě na usnesení ZM č. 1866/ZM1014/26 ze dne 26.6.2013, kterým byla schválena Zpráva o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2012 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody) níže uvedené rozpočtové opatření 

  

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 24/2013 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na po. 4121, ÚZ 6402 ........................ o      12 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ................................................................................ o      12 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit tyto rozpočtová opatření zastupitelstvu ke schválení 

 

 



 - 2 - 

                                                        

922/63 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

finanční spoluúčast městského obvodu na opravě topení v domě č.p. 239 na ulici K Černavám 

v Ostravě – Petřkovicích (Dům zahrádkářů) ve výši 20 tis. Kč včetně DPH 

 

923/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č.1 o velikosti 2+1, s WC, předsíní, spíží a koupelnou o výměře 87 m
2
, nejedná se 

o byt se sníženou kvalitou, v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích, slečně 

Markétě Blchové, r. nar. 1992, trvale bytem Prostějov, Blahoslavova 419 a to na dobu určitou 

s účinností od 1.9.2013 do 31.8.2014, současně s tímto se ruší nájem sklepu k tomuto bytu o 

výměře 23 m
2
 z důvodu velmi špatného stavu, a to od 1.9.2013  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
924/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/196/e/2013/Ha na „Kanalizační přípojku pro 

ZŠ č.p. 2 - ul. Hlučínská č.p. 2 a  č.p. 595“ mezi městským obvodem Petřkovice a 

Moravskoslezským krajem zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova1, 

Ostrava 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

    
925/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu hospodářské budovy na pozemku parc.č.1538/4 o výměře 135 m
2  v kat. území  

Petřkovice u Ostravy   

 
926/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Dušana a Marie Fuljerových, Petřkovice, ze dne 15.7.2013 o odkoupení hosp. 

budovy na pozemku parc.č. 1538/4 o výměře 135 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul.Vzdálená) 

 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodat  hospodářskou budovu na pozemku parc.č. 1538/4 o 

výměře 135 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, z důvodu podání žádosti jen jedním nájemníkem  

v bytovém domě 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 
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               Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

                  starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

 

927/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. arch. Daniela Labuzíka, KOHL architekti, Ostrava 1, ze dne 10.7.2013, který zastupuje 

p. Luďka Kašpara, Bukovice, Jeseník, o povolení připojení sousední nemovitosti pozemek parc.č. 

2049 (pro stavbu RD)  na místní komunikaci pozemek parc.č. 2080 ul. Balbínova vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy dle § 10 zákona o pozemních komunikacích 
 

b) souhlasí 

s napojením sousední nemovitosti (pozemek parc.č. 2049 pro stavbu RD) na pozemek parc.č. 2080 

místní komunikaci ul. Balbínova vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

928/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Mandátní smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem Průšou, 

která se týká občasného stavebního a technického dozoru na stavbě ,,Energetická opatření 

kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“, za odměnu ve výši dle předloženého návrhu 

         

b) zmocňuje 

starostu podpisem  mandatní smlouvy 

 

929/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. N. Grichnikové ze dne 29.7. 2013 o rozšíření sortimentu v pronajatém nebytovém pro-

storu v 1. NP kulturního domu 

 

b) souhlasí 

s rozšířením sortimentu v pronajatém nebytovém prostoru v 1. NP  kulturního domu o železářství, 

domácí potřeby a koženou galanterii, s účinnosti od 1.8.2013  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č.3 k nájemní smlouvě 


