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U S N E S E N Í 
 

z 68. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. října 2013 

 (č. 979/68 – 991/68) 

  

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
979/68 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 paní Simony Honišové, r. 

nar. 1986, trvale bytem Hlučínská 7/272, Ostrava – Petřkovice 

 
980/68 Rada městského obvodu 

a)schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 33 /2013, kterým se:      

- sníží běžné příjmy na § 6171, pol. 5153 .....................................................    o     20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 .....................................................   o     20 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8273/RM1014/108 ze dne 8. října 2013, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na II. pololetí r. 

2013 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí, kdy našemu městskému obvodu byla schválena částka 

80 916,- Kč  

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 34/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4116, ÚZ 13011 .........................   o   81  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5137, ÚZ 13011 ..................................   o   22  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 ..................................   o   44  tis . Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 13011...................................   o   11  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 13011  ................................   o     4  tis.  Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
981/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1891/22 o výměře 20 m
2 

(pod stavbou garáže)
 
v kat.území 

Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, p. Jaroslavu Novotnému, 

Bachmačská 32, Ostrava na dobu neurčitou s účinnosti od 1.11.2013  
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
982/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o odstranění (demolice) zchatralé stavby garáže na pozemku parc.č. 1569 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy u domu č.p. 334 na ul. Hlučínské            

  
983/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1877/1 o výměře 59 m
2
 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

 
984/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lubomíra Jadroně, O.- Petřkovice ze dne 7.10.2013 o souhlas se stavbou pro 

uskladnění zahradního nářadí včetně oplocení pronajaté části  pozemku parc.č. 1877/1 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou pro uskladnění zahradního nářadí včetně oplocení části pronajatého pozemku 

parc.č. 1877/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy s podmínkou,  že před vydáním územního 

souhlasu  bude  uzavřena smlouva o právu provést stavbu 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
985/68 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

záměr prodeje pozemku parc.č. 606 v kat. území Petřkovice u Ostravy, vydaný 

zastupitelstvem města Ostravy dne 24.4.2013 
 

b) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek ze dne 28.9.2013 na ocenění tohoto pozemku 
 

c) ukládá 

tajemníkovi předložit na následné jednání rady návrh kupní smlouvy na prodej tohoto 

pozemku, který bude vycházet z návrhu smlouvy, která byla předložena zájemcům při 

minulém pokusu o prodej tohoto pozemku, ke stanovení dalšího postupu při prodeji tohoto 

pozemku 

 
986/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Grichnikové, o dočasné snížení nájmu v pronajatém nebytovém prostoru v KD 

z důvodu rekonstrukce a ztíženého přístupu do prodejny 
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b) rozhodla 

o prominutí 1 měsíčního nájmu za měsíc listopad 2013 ve výši 9.275,- Kč, z důvodu 

rekonstrukce budovy KD a ztíženému přístupu do prodejny    
 

987/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice p. Pavla Dvořáka ze dne 4.10. 2013 o finanční příspěvek na 

lepší zabezpečení školní budovy, který by byl použit na výměnu třech vstupních dveří do 

objektu a na pořízení mříží do dvou oken 
 

b) rozhodla 

neposkytnout příspěvek na výměnu vstupních dveří a pořízení mříží do oken 

 

988/68 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bc. Simony Tesařové, Ostrava - Poruba  ze dne 2.10. 2013 o pronájem místnosti 

v 1. patře KD (obřadní síň) za účelem vedení  cvičení pro ženy 1 x týdně v úterý od 15:30 

do 16.30 hodin 
 

b) rozhodla 

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

v úterý od 15:30 do 16:30 hodin, Bc. Simoně Tesařové, tř. 17. listopadu 677/44, Ostrava - 

Poruba, na dobu určitou od 1.10.2013 do 30.6.2013 za nájemné 100,- Kč/za cvičení 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
989/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Rozšíření parkoviště u obecního úřadu 

a sadové úpravy na parcelních číslech 166, 165/2, 165/1“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka s.r.o. 

zastoupená p. Milanem Vjačkou 

se sídlem: Markvartovická 1334/a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148, DIČ: CZ28575148  

za cenu nejvýše přípustnou: 2 978 042,08 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo   

 
990/68 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS na akci  „Oprava tělocvičny v Ostravě – 

Petřkovicích“ v rozsahu předloženého soupisu předpokládaných oprav, třem společnostem 

dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 29.10. 2013 



 - 4 - 

 

991/68 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání zastupitelstva MOb Petřkovice takto: 

30.10. a 12.12.2013 
 

 

 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                 Jiří Dřevjaný 

               starosta                                                                       místostarosta 

městského obvodu Petřkovice                                      městského obvodu Petřkovice                        


