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U S N E S E N Í 
 

z 40. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. července 2012 

 (č. 591/40 – 596/40) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch 

Hosté :   - 

 
591/40 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 4860/RM 1014/64 ze dne 26. června 2012 o poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 87 tis. Kč na opravu a energetická opatření hasičské zbrojnice v Ostravě – Petřkovicích a 

dále o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 104 tis. Kč na dokumentaci demolice domu č.p. 133 

na ul. Hlučínská 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 18/2012, kterým se: 

- zvýší přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 …….....................................  o   191 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 ….............................................  o     87 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169, ÚZ 93 …….........................................  o   104 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 20/2012 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o     13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………………...  o     13 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 …………………………………………  o   258 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ……………………………………  o   258 tis. Kč 

 
 

592/40 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Brigity Žůrkové, O.- Petřkovice, ze dne 21.6.2012 o souhlas se  vstupem a prokopáním 

pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy za účelem uložení  kanalizační a vodovodní 

přípojky pro bytovou jednotku  domu č.p. 166/15 na ul. Ryšlinkova 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 20/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

c) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu  
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593/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č.  1230/2 o výměře  200 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

p. Jiří Veselý, Na Landeku 414, O.- Petřkovice za nájemné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok, za účelem 

využití jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.8.2012 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

   
594/40 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Kristiána Kornera, O.- Petřkovice o souhlas se stavbou příjezdu (úpravou pozemku 

parc.č. 784/1) na pozemek parc.č. 799/19 vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se stavbou Úprava pozemku parc.č. 784/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m
2
 

v kat.území Petřkovice u Ostravy dle předložené projektové dokumentace 

 

c) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
595/40 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci ,,Částečná rekonstrukce 

fasády bytového domu č.p. 148“ těmto společnostem: 

- STAVBY Škrobánek, s. r. o., Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice 

- Richard Janoš, Zahradní 1182/3, 747 14 Ludgeřovice 

- MV STAVBY Vjačka, s. r. o., Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 27.7. 2012 

 

 

596/40 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost občanů a podnikajících osob z ul. K Černavám ze dne 11.6. 2012, došlo dne 4.7. 2012, o 

opravu místní komunikace K Černavám 

  

b) bere na vědomí  

zpracovaný rozpočet na opravu této komunikace 

c) konstatuje 

že, v rozpočtu městského obvodu Petřkovice na letošní rok nejsou na tuto opravu finanční pro 

středky 
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       Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

 

  v zastoupení 

        Ing. Kristián Gebauer 

                  člen rady 

  Městského obvodu Petřkovice 

 

d) ukládá 

starostovi požádat vedení Statutárního města Ostravy o účelovou dotaci na tuto opravu 

Z: starosta                                                                                                  T: 31.7. 2012 

e) zařazuje 

tuto opravu místní komunikace K Černavám do plánu oprav na další roky 


