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U S N E S E N Í 
 

z 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. ledna 2014 

 (č. 1059/73 – 1068/73) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 

 

1059/73 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 1/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………   o    8 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje na § 2219, pol. 6121  …………………………………..   o    8 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ………………………………………..   o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499  ……………………………………….   o    5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ………………………………………..   o  50 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3392, pol. 6121  …………………………………..   o  50 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  ………………………………………..   o  72 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje na § 3429, pol. 6121  ………………………………….   o  72 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5192  ……………………………………….   o    2 tis. Kč 

 - zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5041  ………………………………………   o    2 tis. Kč 

 
1060/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 536 o výměře 210 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
1061/73 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

se změnou nájemce u nájemní smlouvy na pronájem 1/2 pozemku parc.č. 477/3 o výměře 32 m
2
 

(pod stavbou garáže ) v kat. území Petřkovice u Ostravy na p. Olgu Koblovskou, Hlučínská 119, 

O.- Petřkovice, z důvodu úmrtí manžela 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě 

 
1062/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. M. Polácha RaP PROJEKT, statika, projekce s.r.o., ze dne 19.12.2013, který zastupuje 

investora p. Martina Uhra, Lumírova 522/26, O.-Výškovice, o souhlas se záměrem ,,Novostavba 

rodinného domu vč. garáže a přípojek inž. sítí na pozemcích parc.č. 1156,1158/1 a 1158/2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy“ 
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b) nemá námitek 

k záměru novostavby RD, garáže, manipulačních ploch a přípojek inž. sítí  na pozemcích parc.č. 

1156, 1158/1 a 1158/2  v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

c) vydává  

souhlas pro vydání územního souhlasu a ohlášení výše uvedené stavby 
 

1063/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 4  ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi Městským obvodem 

Petřkovice a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení v roce 2014 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o partnerství 

                 

1064/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., smlouva se týká dodávky vody a 

odvádění odpadních vod do objektu tělocvičny č.p. 786 na ul. u Sokolovny, s účinností od 1.1. 

2014 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1065/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Aleše Návrata, O.- Petřkovice,  ze dne 15.1. 2014 o ukončení pronájmu nebytových 

prostor o výměře 22 m
2
 v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské, a to dohodou k 28.2. 2014 

 

b) souhlasí 

s ukončením  pronájmu nebytových prostor, dle bodu a) tohoto usnesení, dohodou k 28.2. 2014 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 17 na ul. Hlučínská, o výměře 22 m
2 

 
1066/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o  uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a paní 

Marcelou Hrabovskou, Ludgeřovice, která se týká úpravy výše zálohové platby za odběr 

elektrické energie na 400,- Kč/ měsíc, s účinností od 1.2. 2014   

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 
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1067/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Zateplení 

bytového domu Hlučínská 118, Ostrava - Petřkovice“ v rozsahu předložené technické 

zprávy a slepého rozpočtu, pěti společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín 

pro podání nabídek je do dne 14.2. 2014 

 
1068/73 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

zásady výběrového řízení pro udělování grantů a finančních příspěvků v r. 2014 
 

b) vyhlašuje 

výběrové řízení pro udělení grantů z oblasti kultury, sportu a společenských aktivit pro rok 

2014 dle schvalených zásad, s termínem podání přihlášek do 28.2.2014 a 31.7.2014 

 

 

   

 

 

               Ivo Mikulica                                                                                    Jiří Dřevjaný 

                  starosta                                                                                           místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice   Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

 


