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U S N E S E N Í 
 

z 39. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. června 2012 

 (č. 565/39 – 590/39) 

 

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

Omluveni :   - 

Hosté :   - 

 
565/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 1+0, WC mimo byt, ve  2. nadzemním   

podlaží domu č.p. 133 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích panu Janu Bielovi, r. nar. 

1941, bytem Hlučínská č.p. 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice na dobu určitou 3 měsíců 

s účinností od 01.07.2012 do 30.09.2012 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

 
566/39 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 18/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5169 ……….…………………………….. o     76 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 ……………………………………… o     35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 ……………………………………… o     41 tis. Kč 

 

567/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského ob-

vodu v roce 2012 ze dne 15.6. 2012, č.j. SMO/189355/12/IAK/Něm, provedenou odborem inter-

ního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 11.6. až 15.6. 2012 
 

b) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   

Z.: starosta                                                                                                          T.: 31.8. 2012 

 

c) ukládá 

starostovi jednat s vedením Českého zahrádkářského svazu, ZO Petřkovice, ohledně uzavření 

nové nájemní smlouvy 

Z.: starosta                                                                                                          T.: 31.12. 2012 

 
568/39 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ukončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p.133 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích 

s nájemcem  MUDr.Viktorie Škutová s.r.o., Ostrava – Petřkovice, IČ 28610431, k 30.6. 2012 
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569/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ENVICONS s.r.o.,  Pardubice,  o vyjádření k projektové dokumentaci „Odra, 

Přívoz- revitalizace odstaveného ramene“ 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentaci „Odra, Přívoz- revitalizace odstaveného ramene“ 

 

 

            
572/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 19/1 o výměře 80 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, panu 

Petru Gengelovi, U Kovárny 328, O.- Petřkovice za nájemné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok, za účelem 

využití jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2012 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
573/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Alice Církové, Polní 287, Ludgeřovice o uzavření smlouvy o právu umístit a provést 

stavbu a vydání souhlasu s umístěním stavby brány na části pozemku parc.č. 581/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

 

 

570/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost, kterou podali manželé Heidi a Zdenek Markovi, O.- Petřkovice, o odkoupení pozemku 

parc.č. 1771/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodat pozemek parc.č. 1771/2 v 

kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit  tuto žádost zastupitelstvu  městského obvodu k posouzení  

571/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 581/1 o výměře 85 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy paní 

Alici Církové, Polní 287, Ludgeřovice, za nájemné ve výši 10,- Kč/m
2
/rok, za účelem využití 

jako dvůr, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2012 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 
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b) souhlasí  

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu a vydává souhlas s umístěním stavby 

brány na části pozemku parc.č. 581/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
574/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu oplocení a brány na pozemcích 

parc.č.1433/1 a 1434/4 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy mezi MOb Petřkovice na straně 

jedné a Společenstvím vlastníků jednotek domu, Hlučínská č.p. 404, O.- Petřkovice a Bytovým 

družstvem u Svatého Jana, Hlučínská č.p. 72 O.- Petřkovice na straně druhé 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
575/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o záměru pronájmu pozemků parc.č 1572/2 a 1572/9  o výměře 186  m
2
 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

 
576/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 535 o výměře 116 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, p. Luďku 

Boháčovi a paní Evě Orságové, Hlučínská 17, O.- Petřkovice za nájemné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok, 

za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.7.2012 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

  
577/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o nové stanovisko zastupitelstva měst-

ského obvodu Petřkovice k záměru prodeje pozemků parc.č. 1771/7, 1771/8 a 1776/30 vše 

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodat pozemky parc.č. 1771/7, 1771/8 a 

1776/30 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 
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578/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o stanovisko zastupitelstva městského obvodu Petřkovice ke koupi části pozemku parc.č. 

12/2 a odprodej části pozemku parc.č.12/28 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy, kterou  podalo 

Statutární město Ostrava, magistrát – majetkový odbor na základě žádosti paní Marty Adámkové,  

O.- Petřkovice 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 12/2 ( nově dle GP 

označena parc.č. 12/30 o výměře 27m
2 

) a odkoupením části pozemku parc.č. 12/28 (nově dle GP 

označena parc.č. 12/31 o výměře 3m
2
) vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 
579/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vyhlášený záměr prodeje části pozemku parc.č. 99/12 ost. pl., jiná plocha v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, označenou nově geometrickým plánem č. 1693- 33/2012 ze dne  15.5.2012 jako 

parc.č. 99/15 o výměře 25 m
2
, který vyhlásilo zastupitelstvo města dne 12.2. 2012 usnesením č. 

0849/ZM1014/15  
 

b) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek k ocenění pozemku parc.č. 99/15 v k. ú. Petřkovice u Ostravy ze 

dne 15.5.2012 

c) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu prodat tento pozemek parc.č. 99/15 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

p. Jindřichu Veličkovi, Hlučínská 121, O.- Petřkovice za smluvní cenu 500,- Kč/m
2
 

d) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rady zastupitelstvu ke schválení
 

 

580/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., Paskov, ze dne 24.5. 2012, o povolení vstupu na po-

zemky ve vlastnictví MOb Petřkovice z důvodu provedení atmogeochemického průzkumu 
 

b) souhlasí 

se vstupem na 163 pozemků, jedná se o zeleň, místní komunikace a dvorky, za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 „ Komplexní řešení problematiky metanu ve 

vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ s podmínkou, že žadatel oznámí vlastníku 

dotčených pozemků termíny zahájení prací, a pozemky budou uvedeny do původního stavu 

 

581/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vstup na pozemky, které podal za Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 404 

p. Lumír Silber, O.- Petřkovice,  za účelem za umístění lešení a provedení hydroizolace domu 
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č.p. 404 na pozemku parc.č.1433/2 

 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemky parc.č.1433/1,1906/52, 1906/177 a 1906/178 vše v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy s podmínkou, že žadatel oznámí písemně městskému obvodu Petřkovice termín zahájení 

prací, dobu a rozsah (plochu) záboru veřejného prostranství, a pozemky budou uvedeny do pů-

vodního stavu 

 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě  

 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
584/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice ze dne 11.6. 2012 o vybudování 

zpevněného prostoru před kuchyní MŠ z důvodu nevyhovujícího místa pro vozidla zásobování, 

převážně v zimním období, popř. o rozšíření plochy o stání pro zaměstnance školky 
  

b) souhlasí 

s rozšířením zpevněné plochy a vybudováním stání v areálu MŠ 
 

c) zařazuje 

tento požadavek do plánu akcí v 2. pololetí 2012 popř. v roce 2013 

 
585/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 
 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě - Petřkovicích, přísp. organizace, paní Haně Hrubé, 

dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu   

 

586/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o záměru pronájmu  nebytového prostoru ve zvýšeném suterénu v bytovém domě č.p. 118 na ul. 

582/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu místnosti v 1. patře KD (obřadní síň) za účelem cvičení jógy,  za nájemné ve výši 

100,- Kč/jedno cvičení,  a to vždy ve středu od 18.00 do 19.30 hodin,  p. Anně Foltýnkové, O.- 

Petřkovice, na dobu určitou jednoho roku,  od 1.9. 2012 

583/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO mezi MOb 

Petřkovice a společností EXTÉRIA TRADE s.r.o., Ostrava 2, za úplatu 6.700,- Kč bez DPH/rok, 

s účinností od 20.6. 2012 
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Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti  82 m
2 

 
587/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

ností SMP net, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, která se týká zřízení a provozování plynáren-

ského zařízení (plynovod pro AD Landek) v pozemcích parc.č. 1813/2, 1950, 1951 a 1818/2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, které jsou ve vlastnictví MO, v délce 245 m za jednorázovou 

úplatu 117.600,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 20% (400,- Kč/1bm bez DPH) 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
588/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, Děčín, která se týká 

uložení a provozování kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby „Ova, Petřkovice, Srnčí, p. 

Chobot, IP-12-8011537/3“  v pozemku parc.č. 2084 v kat. území Petřkovice u Ostravy, který je 

ve vlastnictví MO, v délce 2,4 m za jednorázovou úplatu 1.200,- Kč, kdy uvedená cena je včetně 

DPH 20%  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene 

 

589/39 Rada městského obvodu 

a) projednala a schválila  

program zasedání 9. zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 21.6. 2012 

 
590/39 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

termíny konání schůzí Rady městského obvodu Petřkovice takto: 10.7. 2012, 14.8. 2012 a 4.9. 

2012  
 

 

 

       Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 
 

  v zastoupení 

        Ing. Kristián Gebauer 

                  člen rady 

  Městského obvodu Petřkovice 


