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U S N E S E N Í 
 

z 69. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. října 2013 

 (č. 992/69 – 1004/69) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 
992/69 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

- sníží běžné příjmy na § 6171, pol. 5194 ............................................................    o    10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ............................................................    o    12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ...........................................................    o    22 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ............................................................    o    27 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ...........................................................    o    27 tis. Kč 

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

- zvýší kapitálové výdaje na § 3392, pol. 6121 ....................................................    o    10 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8354/RM1014/109 ze dne 15.10.2013, kterým rozhodla o poskytnutí 

investičního transferu městskému obvodu Petřkovice ve výši 1 000 tis. Kč na akci 3913 – 

„Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na parc. č 166, 165/2 a 165/1“ 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č.  36/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 3913  

……….……………………………………………………………………….. o   1 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 ............  o   1 000 tis. Kč 
 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
993/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1880/16 o výměře 25 m
2 

(pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, p. Marii Svrčkové, Balbínova 81, O.- 

Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1.11.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
994/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1538/4 o výměře 14 m
2
 v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 
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995/69 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výpověď p. Jitky Kremelové, U Jana 539/50, O.- Petřkovice ze dne 22.10.2013 z nájemní 

smlouvu na pozemek parc.č.1768/1 o výměře 1828 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu pozemku parc.č. 1768/1 o výměře 1828 m
2 

v kat.území Petřkovice u 

Ostravy k 31.12.2013, dohodou
 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této dohody 

    
996/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1768/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
997/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností JTA-Holding, spol. s r.o., Ostrava – Přívoz, která se týká uložení a provozování 

vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 1454/16 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, v délce 23 m  u vodovodní přípojky  a v délce 39 m u kanalizační přípojky, za 

jednorázovou úplatu ve výši 24.800,- Kč bez DPH (400,- Kč/1m  přípojky bez DPH) 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
 

998/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ve stupni DZS+DPS 

na akci „Oprava tělocvičny v Ostravě – Petřkovicích“ uchazeči: 

Petr Lichnovský architektonická kancelář, s.r.o. 

zastoupená Ing.arch. Petrem Lichnovským 

se sídlem:  Suvorovova 46/3, Ostrava - Zábřeh 

IČ: 26833611 , DIČ: CZ26833611 

za cenu nejvýše přípustnou: 322.000,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
999/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností ve zvýšeném suterénu 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 70 m
2
 za účelem obchodní činnosti – 

prodej textilního zboží a prodej drogistického zboží a balených potravin paní Libuši 

Dvořákové, Zahradní 984/1, Ludgeřovice, za nájemné ve výši 51.108,- Kč/rok + poplatky za 
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služby, na dobu určitou 5 let s účinností od 1.11. 2013  
 

b) zmocňuje 

starostu  podpisem nájemní smlouvy 

         

1000/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 5.2. 2009 na pronájem nebytového 

prostoru v budově úřadu č.p. 135 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, mezi SMO – 

městským obvodem Petřkovice a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

změnou nájemní smlouvy dochází k úpravě doby nájmu z doby určité do 31.12. 2013 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.1. 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 2 nájemní smlouvy 

 
1001/69 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 606 v kat.úz. Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek, který pozemek parc.č. 606 oceňuje cenou obvyklou ve výši 

106.750,- Kč (350,- Kč/1m
2
) 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice nejnižší nabídkovou cenu za prodej tohoto pozemku ve výši 

600,- Kč/1m
2
 

 

d) ukládá 

starostovi vyvěsit na úřední desku oznámení o prodeji pozemku parc.č. 606, ve kterém bude 

stanoveno: 

- účel prodeje (zastavění objektem občanské vybavenosti nebo bytovým domem) 

- nabídková cena 

- nejzažší termín pro podání nabídky, tj. do 9.12.2013 

 

1002/69 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 99/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

599 m
2
, budovu bez čp/če, způsob využití občanská vybavenost, postavenou na pozemcích 

označených jako zastavěná plocha a nádvoří parc. č.  99/2, parc.č. parc. č. 99/5 (LV 125), par. 

č. 99/6 (LV 1269), parc. č. 99/7 (LV 1488), parc. č. 99/8 (LV 126), vše v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, darem od Tělovýchovné jednoty Ostrava-Petřkovice, občanské sdružení, se sídlem 

Ostrava-Petřkovice, U Sokolovny 786/2A, IČ: 45210551 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 
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1003/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

,,Oprava vodovodu ul. U Kaple“ v rozsahu dle předložené projektové dokumentace ve stupni 

DPS z 10/2013, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání 

nabídek je do 12.11.2013 
 

1004/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

,,Rekonstrukce kanalizace ul. Hluboká“ v rozsahu dle předložené projektové dokumentace ve 

stupni DPS z 10/2013, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 12.11.2013 

 

 

 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                 Jiří Dřevjaný 

               starosta                                                                       místostarosta 

městského obvodu Petřkovice                                      městského obvodu Petřkovice                        


