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U S N E S E N Í 
 

z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince 2013 

 (č. 1042/72 – 1058/72) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 
 

1042/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 45/2013, kterým se: 

- sníží běžné příjmy na § 3429, pol. 2324 …………………………………………..  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné příjmy na § 3745, pol. 2324 ………………………………………….  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné příjmy na § 5512, pol. 2324 .................................................................   o    4 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5175 ..................................................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5194 .................................................................   o    1 tis. Kč 

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

- zvýší investiční výdaje na § 2212, pol. 6121 ...........................................................  o  10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5164 ..................................................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 .................................................................  o    2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154 ..................................................................  o    6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5136 ...................................................................  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ..................................................................  o  10 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 ..................................................................  o  10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 ...................................................................  o    7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5151 ..................................................................  o    7 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 5167, ÚZ 91 .......................................................  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5169, ÚZ 91 ......................................................  o    5 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8868/RM1014/115 ze dne 3.12.2013, kterým schválila poskytnutí 

účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 8 800,-- Kč jako 

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

31.10.2013 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 46/2013 kterým se: 

- zvýší  neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1031.........................  o  9  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014,  pol. 5499, ÚZ 1031..................................................  o  9  tis. Kč 

  

d) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8989/RM1014/116 ze dne 10.12.2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 484 tis. 

Kč na provedení přeložky vodovodu v rámci parčíku na ulici Hlučínská 
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e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č.  47/2013 kterým se: 

- zvýší  neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ  93........................  o  484  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 2310,  pol. 5171, ÚZ 93.................................................  o  484  tis. Kč 

 

f ) ukládá 

starostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu c) a e) zastupitelstvu ke schválení 

                                                                                                                      
1043/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pro účetní středisko městský obvod Ostrava – Petřkovice odpisový plán dlouhodobého majetku 

pro rok 2014 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním 

zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč 

 
1044/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Radima Konkola, Markvartovice ze dne 3.12.2013, který na základě plné moci 

zastupuje p. Elišku Konkolovou, Markvartovice, o prodej pozemků parc.č. 471/7, 471/8, 471/17 

a 471/16 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, které jsou zastavěny stavbami (vstupy do 

rodinných domů) 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodat pozemky parc.č. 471/7, 471/8, 

471/17 a 471/16 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 
1045/72 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1538/4 o výměře 14 m
2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy (pod 

stavbou garáže), za nájemné ve výši 300,-Kč/rok, p. Tomáši Veselému, Vzdálená 252/6, O.- 

Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.1.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této nájemní smlouvy 

 
1046/72 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat.území Petřkovice u Ostravy, za  

účelem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 1000,-Kč/rok, p. Bc. Vendule Kurkové, B. 

Nikodéma 4477/11, 708 00 O.- Poruba a p. Martinu Pačutovi, Jílová 22, 702 00 Moravská 

Ostrava na dobu neurčitou s účinnosti od 1.1.2014 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této nájemní smlouvy 
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1050/72 Rada městského obvodu 

 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 570/1 o výměře 150 m
2 

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

1051/72 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Radima Bochniaka, Vratimov ze dne 2.12.2013 o pronájem části pozemku parc.č. 1907 

v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem parkování vozidla 
 

b) konstatuje, 

že výše uvedený pozemek je již dlouhodobě pronajat 
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 15.01.2014 

                 

1047/72 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemek parc.č. 88/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 1 m
2
 

paní Ing. Janě Smolkové, Horní 52, Ludgeřovice, za cenu dle znaleckého posudku 610,- Kč + 

náklady obce ve výši 2.600,- Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu 

 
1048/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Vladimíra Tomečka, O.- Petřkovice ze dne 20.11.2013, o uzavření smlouvy o právu 

umístit a provést stavbu na části pozemku parc.č. 1921 a vydání souhlasu ke stavbě přístřešku 

pro dvě osobní auta na pozemku parc.č.1107/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s provedením vjezdu o šířce 60 cm a délce 6 m ze zámkové dlažby na části pozemku parc.č. 1921 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostovu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
1049/72 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č.570/1 o výměře 150 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy p. Ing. Lumíru Placovi, Hlučínská 144/12, O.- Petřkovice,  z důvodu prodeje rodinného 

domu č.p. 381 dohodou k 31.12.2013  
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1052/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, ze dne 

10.12.2013, která na základě plné moci zastupuje ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín, o vyjádření ke 

stavbě, o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavbou 

„Ostrava, 2049, Kašpar, NNk“  a o podpis Výslovného souhlasu 

 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava, 2049, Kašpar, NNk“ 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Ostrava, 2049, 

Kašpar, NNk“   

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu 

provést stavbu 

 
1053/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609,738 01 Frýdek - Místek, ze dne 10.12.2013, 

která na základě plné moci zastupuje ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín, o povolení věcného břemene, 

žádost o udělení souhlasu se stavbou „Ostrava, Michalík, NN“ a žádost o vyjádření k existenci 

sítí ve vlastnictví městského obvodu Petřkovice 
 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava, Michalík, NN“ 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Ostrava, 

Michalík, NN“ 
 

d) sděluje, 

že na pozemcích realizace stavby nemá ve své správě žádné sítě 
 

e) zmocňuje  

starostu k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu 

provést stavbu 

 
1054/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č.13/2006 ve výši 1500,- Kč a exekuční náklady ve výši 500,- Kč 

pro její nevymahatelnost 
 

b) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č.9/2007 ve výši 1000,- Kč pro její nevymahatelnost 
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               Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

                   starosta                                                                                                místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice           Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

1055/72 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 17 na ul. 

Hlučínské v O.-Petřkovicích o výměře 94 m
2
 za účelem provozování lékárny Mgr. Marcele 

Schaffarczikové, IČ 02256487, se sídlem Hlučínská 831/80, Ludgeřovice, za nájemné ve výši 

68.620,- Kč/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1. 2014  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1056/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. a 1.4.2014 

 
1057/72 Rada městského obvodu 

a) žádá 

Statutární město Ostrava o svěření pozemku parc.č. 1917 ost. plocha, silnice v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, pozemek je místní komunikací ul. Šilheřovická a veřejnou zelení podél 

této místní komunikace 

 

b) ukládá 

starostovi požádat SMO o svěření tohoto pozemku 

1058/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, o souhlas zřizovatele s přijetím 

sponzorského daru od rodičů záků za rok 2013 ve výši 25.125,- Kč 

 

b) souhlasí 

s přijetím sponzorského daru – finančních příspěvků od rodičů žáků ve výši 25.125,- Kč 

v souladu s čl. č. VIII. zřizovací listiny, finanční dar bude použit na dovybavení školy 

 


