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U S N E S E N Í 
 

z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. října 2012 

 (č. 647/44 – 656/44) 

 

Přítomní členové rady  :  I. Mikulica, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch 

Omluveni :  J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer 

Hosté :   - 

 
647/44 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5460/RM1014/70 ze dne 25.9.2012, kterým schválila rozpočtové opatření 

o poskytnutí neinvestičního transféru ve výši 2 760 tis. Kč na akci „Energetická opatření 

kulturního domu Ostrava – Petřkovice – výplně otvorů“ 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 26/2012 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  od obcí  na pol. 4121, ÚZ 93..................     o   2 760  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171, ÚZ 93 ….........................................    o   2 760  tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 27 /2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5153 ……………………………………       o      7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5154 ……………………………………      o      7 tis. Kč 
        

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 

 
649/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 15 v kat. území Petřkovice u Ostravy  o výměře 56 m
2
,  p. Janě 

Jurečkové, Ryšlinkova 181/6, za nájemné ve výši 112,- Kč/rok za účelem využití jako zahrada, 

na dobu neurčitou s účinnosti od 1.11.2012                                            
        

b) zmocňuje  

starostu podpisem nájemní smlouvy 

648/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1433/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 200 m
2
, za 

nájemné 2.000,- Kč/rok, za účelem parkování osobních automobilů, Společenství vlastníků 

jednotek domu  Hlučínská 202/404, zastoupeným p. Pavlínou Štěpánovou, na dobu neurčitou  

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.11. 2012 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 
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650/44 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní. Ing. L. Otýpkové a p. Mariana Šimanského ze dne 19.9.2012 o souhlas s umístěním 

stavby a souhlas s projektovou dokumentaci na stavbu vodovodní a plynovodní přípojky  na 

pozemku parc.č. 1945 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s provedením a umístěním stavby vodovodní a plynovodní přípojky  na pozemku parc.č. 1945 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla 

o uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi MOb Petřkovice a paní Ing. L. 

Otýpkovou a p. Marianem Šimanským na realizaci této stavby 
 

d) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

 

            

651/44 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Psotkových ze dne 24.9.2012 o uzavření smlouvy o právu umístit a provést 

stavbu a vydání souhlasu s umístěním stavby – vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1915/1 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s provedením a umístěním stavby vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1915/1 v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 
 

c) rozhodla  

o uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi MOb Petřkovice a manželi 

Psotkovými  na realizaci této stavby 
 

d) zmocňuje  

starostu podpisem této smlouvy 

652/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavby: ,,Energetická opatření kulturního domu 

v Ostravě – Petřkovicích – výplně otvorů“ této společnosti: 

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

zastoupená jednatelem Ing. Kamil Viertigroch 

IČ: 47667664    

DIČ: CZ47667664 

za cenu nejvýše přípustnou: 2.117.477,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje   

starostu podpisem smlouvy o dílo    
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653/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavby: ,,Rekonstrukce místní komunikace ul. 

K Černavám“ této společnosti: 

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

zastoupená předsedou Jiřím Slívou a místopředsedou Františkem Kročilem 

IČ: 258 64 092 

DIČ: CZ 258 64 092 

za cenu nejvýše přípustnou: 2. 982. 665,- Kč bez DPH,  

s termínem realizace do 30. 6. 2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo    

 
654/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu nebytového prostoru v suterénu kulturního domu č.p. 139 o výměře 159 m
2
, paní 

Naděždě Grichnikové, U Školky 505/1, Ludgeřovice, za účelem rozšíření sortimentu hraček, 

papírenského a aranžérského zboží, za nájemné ve výši 700,- Kč/m
2
/rok + poplatky za služby, na 

dobu určitou 5 let s účinnosti od 1.11.2012 
 

b) zmocňuje  

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
655/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MOb Petřkovice a SMP Net, s.r.o., Ostrava, 

která se týká uložení plynovodní přípojky v délce 1 m do pozemku parc.č. 1924 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, pro novostavbu RD p. Močigemby, za jednorázovou úplatu ve výši     

480,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
656/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu stavby ,,Výstavba hřiště u 

fotbalového stadionu v Petřkovicích“ těmto společnostem: 

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

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

- JTA-Holding, spol. s r. o., náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 O.-Přívoz 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 15.10.2012 

 
    Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


