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U S N E S E N Í 
 

z 38. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. května 2012 

 (č. 549/38 – 564/38) 
 

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

Omluveni :   I. Mikulica, Ing. R. Pracuch 

Hosté :   - 
 

549/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem byte č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č.p. 334 na ulici Petřkovické v  Ostravě – Petřkovicích manželům Ivaně Suchanové, r. nar. 

1962 a Oldřichu Suchanovi , r. nar. 1957, bytem Petřkovická 334, Ostrava – Petřkovice na dobu 

určitou 3 měsíců s účinností od  1.6. 2012 do 31.8. 2012 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

 

 
551/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manž. A. a L. Dulaiových, O.- Petřkovice ze dne 23.5.2012 o souhlas se stavbou „ 

Přístřešek pro osobní automobil“ na pozemku parc.č.1098/1 na hranici pozemku parc.č. 1921 (ul. 

Neukončená) vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou „Přístřešku pro osobní automobil“ na pozemku parc.č. 1098/1 ve vzdálenosti 1,5 m od 

obruby komunikace ul. Neukončená na pozemku parc.č. 1921 vše v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 

 
552/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Č. Kopery  ze dne 15.5.2012 o ukončení pronájmu pozemku parc.č. 778/61 z důvodu 

prodeje sousedního RD  

550/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. R. Schmucha, O.- Petřkovice ze dne 23.5.2012 o souhlas se stavbou „Přístřešek pro 

osobní automobil“ na pozemku parc.č. 1098/2 na hranici pozemku parc.č.1921 (ul. Neukončená) 

vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou „Přístřešku pro osobní automobil“ na pozemku parc.č. 1098/2 ve vzdálenosti 1,5 m od 

obruby komunikace ul. Neukončená na pozemku parc.č. 1921 vše v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 
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b) souhlasí 

s ukončením pronájmu pozemku parc.č. 778/61 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře     

14 m
2 

panem Čeňkem Koperou, Nad Úhorem 814, O.- Petřkovice, a to dohodou k 30.6.2012  

 

 

            

555/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci majetkového odboru MMO ze dne 22.5.2012 o svěření 13 pozemků v lokalitě ,,U Jana“ 

a ,,Američanky“ do správy městského obvodu Petřkovice 

 
556/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Břetislava Polocha ze dne 24.5.2012 o umístění zpomalovacího retardéru na místní 

komunikaci ul. Balbínova v prostoru cca vysokého napětí, z důvodu rychlé jízdy řidičů na novém 

asfaltovém povrchu 

 

b) nesouhlasí  

s umístěním tohoto retardéru z důvodu velkého sklonu komunikace  

 
557/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou výpověď z pronájmu nebytového prostor v kulturním domě č.p. 139 ve zvýšeném 

suterénu, od společnosti AHA Trading, s.r.o., kdy 3-měsíční výpovědní lhůta končí ke dni 

31.8.2012 

 
558/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Márie Slavíkové, Nad Mlýnem 218, Ludgeřovice ze dne 25.5.2012 o prodloužení 

pronájmu místnosti v 1. patře Kulturního domu (obřadní síň) za účelem vedení kurzu 

rehabilitačního cvičení 1 x týdně ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin 

553/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č 1230/2 o výměře 200 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

554/38 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. K. Kornera, O.- Petřkovice ze dne 14.5. 2012 o se stavbou příjezdu (úpravou 

pozemku parc.č. 784/1) na pozemek parc.č. 799/19 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) požaduje 

před vydáním souhlasu s úpravou pozemku parc.č. 784/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

doložit projektovou dokumentaci k úpravám tohoto pozemku 
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b) rozhodla 

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

čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin, p. Márii Slavíkové, Ludgeřovice, na dobu určitou od 1.9.2012 

do 30.6.2013 za nájemné 100,- Kč/za cvičení 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku smlouvy 

 
559/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 11 ,,Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR – Hasičským 

záchr. sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava – Zábřeh a MOb Petřkovice, kterým se mění 

příloha č.1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis hmotného investičního majetku a soupis drobného 

hmotného majetku na základě provedené roční inventarizace k 29.2.2012 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce  

 
560/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, která se týká uložení a provozování zemního kabelového 

vedení NN  v rámci stavby ,,Přípojka NN – p. Mydlarčík“ do pozemku parc.č. 936 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, který je ve vlastnictví MO, v délce 38 m za jednorázovou úplatu      

18.240,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 20% (400,- Kč/1bm bez DPH) 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

 
561/38 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, která se týká uložení a provozování zemního kabelového 

vedení NN  v rámci stavby ,,Přípojka NN – p. Močigembová“ do pozemku parc.č. 1924 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, který je ve vlastnictví MO, v délce 52 m za jednorázovou úplatu      

24.960,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 20% (400,- Kč/1bm bez DPH) 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

562/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci Útvaru hlavního architekta MMO ze dne 18.5.2012 o připravovaném návrhu úplné 

aktualizace územně analitických podkladů, která proběhne ve dnech 28.6. až 27.9.2012 
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563/38 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci majetkového odboru MMO ze dne 30.4. 2012, kterým sděluje, že zastupitelstvo města 

nemá záměr prodat pozemky parc.č. 1572/2 a 1572/9 (u ul. Petřkovická) v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, protože tyto pozemky slouží jako územní rezerva pro dálniční přivaděč ve směru od 

Hlučína 

 
564/38 Rada městského obvodu 

a) mění 

termín konání rady městského obvodu z 12.6. na 19.6.2012 

 

 

 

       Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

  

 v zastoupení 

 

 

 Rudolf Schmuch 

           člen rady 

 městského obvodu Petřkovice 

 

 


