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U S N E S E N Í 
 

z 67. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 1. října 2013 

 (č. 969/67 – 978/67) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 

969/67 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 30 /2013, kterým se: 

- zvýší kapitálové příjmy na § 3639, pol. 3111 .....................................................  o     25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5362 ............................................................  o     25 tis. Kč 
 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2013/ZM1014/27 ze dne 25. září 2013, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer 

v návaznosti na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her v r. 2013 ve výši 114 tis. Kč       
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 31/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 .....................  o  114 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .............................................................  o  114 tis. Kč 

 

d) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č.1945/ZM1014/27 ze dne 25. září 2013, kterým  rozhodlo o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu 

Ostrava – Evropské město sportu 2014, pro městský obvod Petřkovice ve výši 40 tis. Kč na 

realizaci projektu „Petřkovické sportobraní 2014“, a v návaznosti na tuto skutečnost schválili 

příslušné rozpočtové opatření 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 32/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7112 .......................  o  40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5169 , ÚZ 7112 ...............................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5139 , ÚZ 7112................................................  o  20 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 
970/67 Rada městského obvodu 

a)projednala 

žádost p. Marty Zajíčkové ze dne 16.9.2013, o odkoupení části pozemku parc.č. 1558/3 a 

pozemku parc.č.1558/1
 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, která zastupuje skupinu 6 

zahrádkářů, kteří výše uvedené pozemky užívají na základě platné nájemní smlouvy ze dne     

6. 4. 2005 uzavřené mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a ČZS – ZO č. 084 ,,Severní  

točna  Petřkovice“ 
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b) nedoporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodat část pozemku  parc.č. 1558/3 o 

výměře cca 450 m
2
  a  části pozemku parc.č. 1558/1, vše v  kat.území Petřkovice u Ostravy, 

důvodem je principiální nesouhlas s dělením pozemků na malé díly, pozemky jsou nyní 

v nájmu jako celek u ČZS – ZO č. 084 ,,Severní  točna  Petřkovice“ 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento nesouhlas zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
971/67 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spol. VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Ostrava – Vítkovice ze dne 19.9.2013 o 

vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Terénní úpravy LANDEK – 

ŠPICE“ 

 

b) nemá námitek 

k projektové dokumentaci výše uvedené stavby 

 

c) vydává 

souhlasné stanovisko s realizací výše uvedené stavby 
 

972/67 Rada městského obvodu 

a) projednala 

ústní žádost p. Pavla Dudy, Petřkovice ze dne 25.9.2013 o provedení kontroly opěrné zídky 

s jeho plotem, která je umístěna v hranici s pozemkem parc.č. 2081 místní komunikace ul. 

Balbínova 
 

b) nesouhlasí 

s účastí městského obvodu na financování a na opravě zídky 
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                          T: 20.10. 2013 

    
973/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské, o výměře 

70 m
2
 

 
974/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 5.2.2009 na pronájem nebytového prostoru 

v budově úřadu č.p. 135 na ul. Hlučínské (prostory České pošty), změnou nájemní smlouvy by 

mělo dojít k úpravě doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou 
 

 

 



 - 3 - 

975/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 12/2013 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO - 

městským obvodem Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis 

dlouhodobého hmotného majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouho 

hmotného majetku na základě provedené inventarizace k 31.8. 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce 

Z.: starosta                                                                                           T.: 20.10. 2013 

 
976/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce a.s, Děčín, zastoupena na základě plné moci společností ELTOM, 

s.r.o., Orlová – Lutyně, která se týká zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační 

soustavy (přípojky NN v pozemku parc.č. 2080 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v délce      

10 m za jednorázovou úplatu 4.840,- Kč, kdy uvedená cena je vč. DPH 21% (400,- Kč/1bm bez 

DPH) 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene  

      
977/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností SMP Net, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupena na základě plné moci 

společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí n. Labem, která se týká zřízení a provozování plynáren-

ského zařízení v pozemku parc.č. 1924 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v délce 70 m za 

jednorázovou úplatu 33.880,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 21%  (400,- Kč/1bm bez 

DPH) 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene  

 
978/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

„Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na parcelních číslech 166, 165/2, 

165/1“ v rozsahu projektové  dokumentace z 05/2013,  třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek  je do dne 14.10.2013 

 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                   Jiří Dřevjaný 

               starosta                                                                        místostarosta 

městského obvodu Petřkovice                                      městského obvodu Petřkovice                        
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