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U S N E S E N Í 
 

z 43. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. září 2012 

 (č. 634/43 – 646/43) 

 

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

Omluveni :  R. Schmuch 

Hosté :   - 

 

634/43 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

příkaz k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků MOb Petřkovice v r. 2012 

 
635/43 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 

2012 ve složení: 

předseda komise:                 Ing. Karel Gattnar 

tajemník komise:                 Karla Hubertová 

členové:                                Helena Procházková 

                                             Dana Králíčková 
                                                   

b) jmenuje 
 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2012 ve složení: 

předseda komise:                 Ing. Karel Gattnar 

členové:                                Karla Hubertová 

                                     Helena Procházková 

 

637/43 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti Egirdir s.r.o. ze dne 6.9.2012 o změně územního plánu, kterou podal jednatel 

Jaroslav Žebrák, se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava – Poruba 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu změnit ÚP u pozemků parc.č. 1454/1 a 1454/22 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

z funkčního využití ,, Sportovní areály“ na ,, Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu MOb k rozhodnutí 

636/43 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 01.10.2012 do 31.12.2012 
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638/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lenky Grobařové, Vratimov - Horní Datyně ze dne 12.9.2012 o změně územního plánu 

u pozemků parc.č. 850/1 a 850/2 vše v k.ú. Petřkovice  u Ostravy 

 

b) nesouhlasí 

se změnou ÚP  u pozemků parc.č. 850/1 a 850/2 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy z využití ,,Orná 

půda“ na ,,Plocha pro bydlení individuální“, důvodem je špatná dostupnost pozemků 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu MOb k rozhodnutí 

 
639/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 13.9.2012 o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 

911/16 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, který není svěřen městskému obvodu 

 

b) vydává 

kladné stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 911/16 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

641/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi městským obvodem Petřkovice 

a United Energy Trading a.s., Praha, která se týká dodávky plynu do objektů městského obvodu 

v roce 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

640/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Lenky Hajdučkové, O.-Petřkovice ze dne 18.9.2012 o souhlas se vstupem a uložením 

vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 20/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

  

b) souhlasí 

se vstupem a  uložením vodovodní přípojky  na pozemek parc.č. 20/1 pro bytovou jednotku 

domu č.p. 166 na ul. Ryšlinkova na pozemku parc.č. 21 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

c) zplnomocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu  

                                                                                                                                       

642/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci ,,Energetická opatření 

kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích – výplně otvorů“ těmto společnostem: 
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     Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

- EUROprojekt build and technology, s. r. o., Hasičská 52/551, 703 00 O.-Hrabůvka 

- KAVIS,  spol. s  r. o., Palackého 465/16, 702 00 O.-Přívoz 

- SKC Invest, s. r. o., Rostislavova 18/1997, 703 00 O.-Vítkovice 

s tím, že termín pro podámí nabídek je 1.10.2012 

 

643/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci ,,Rekonstrukce místní 

komunikace ulice K Černavám“ těmto společnostem: 

- STAVIA - silniční stavby, a. s., Střádalů 631/47, 718 00 O.-Kunčičky 

- MAKOS, a. s.,  Sirotčí 1170/7, 703 00 O.-Vítkovice 

- VAMOZ – servis, a. s., Obránců míru 523/30, 703 00 O.-Vítkovice 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 1.10.2012 

 
644/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření darovací smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a Ostravskou univerzitou 

v Ostravě, Filozofická fakulta, která se týká finančního daru ve výši 3.000,- Kč jako podpora na 

vydání publikace PhDr. Martina Jemelky ,,Ostravské dělnické kolonie II“ 

 

b)zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 

645/43 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

provedení vícepráce a méně práce v hodnotě 1 102 529,86 Kč bez DPH u stavby ,,Rekonstrukce 

střechy ZŠ v Petřkovicích“, kdy celková hodnota díla se nemění 

 
646/43 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 25/2012, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5136 ………………………………………  o       3 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3211, pol. 5229 …………………………………….    o       3 tis. Kč 

-  sníží běžné výdaje na § 3392, pol.5154 …………………………………………  o     20 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ……………………………………....     o     20 tis. Kč 

 


