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U S N E S E N Í 
 

z 45. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. října 2012 

 (č. 657/45 – 668/45) 

 

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

Omluveni :   J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch 

Hosté :   - 

 
657/45 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5599/RM1014/72  ze dne 9. října 2012, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje na zajištění voleb do 

zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012  
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č.  28/2012, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  z VPS SR  na pol. 4111, ÚZ 98193.................. o   30  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5019, ÚZ 98193       …..................................... o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5021, ÚZ 98193       …..................................... o   16  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5032, ÚZ 98193       …....................................  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5039, ÚZ 98193       …....................................  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5139, ÚZ 98193       …....................................  o     4  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5151, ÚZ 98193       …....................................  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5153, ÚZ 98193       …....................................  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5154, ÚZ 98193       …....................................  o     2  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115,  pol. 5156, ÚZ 98193       …………………………  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5175, ÚZ 98193       …....................................  o     2  tis. Kč 
 

 c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5599/72 ze dne 9. října 2012, kterým schválila rozpočtové opatření,  

kterým byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na IV. čtvrtletí r. 2012 na úhradu nákladů 

souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, 

našemu obvodu byla schválena částka  32 922,--  Kč 
 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 30/2012,kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ....................................   o     33 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 98216 .............................................   o    25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 98216..............................................   o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  ..........................................     o      2 tis. Kč 
 

e) ukládá  

starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MOb 
 

f) schvaluje 

vlastní rozpočtová opatření č. 29/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154 ………………………………………… o      10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ………………………………………… o      10 tis. Kč 
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658/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava - Petřkovice  na vyřazení majetku z účetní evidence MŠ 

v roce 2012 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence MŠ U Kaple 670, 725 29 Ostrava - Petřkovice ve výši  

99 924,70 Kč dle předloženého seznamu 

 

659/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Martina Lose, Tyršova 1717/8, 702 00  Ostrava ze dne 8.10.2012 o povolení 

připojení sousední nemovitosti pozemku parc.č. 2009  na místní komunikaci pozemek parc.č. 

2080 ul. Balbínova vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s napojením pozemku parc.č. 2009 na pozemek parc.č. 2080 ul. Balbínova vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

660/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost, kterou podali Petr Psotka, Opava a Barbora Psotková, Ostrava ze dne 24.9.2012 o 

povolení připojení sousední nemovitosti pozemku parc.č. 828/3   na místní komunikaci pozemek 

parc.č. 1915/1 ul. Hluboká vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s napojením pozemku parc.č. 828/3 na pozemek parc.č. 1915/1 ul. Hluboká vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
661/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Radima a Marcely Carbolových, O.- Petřkovice ze dne 4.10.2012 o odkoupení 

pozemku pod garáží – část pozemku parc.č. 1931/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 

2 m
2
   

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1931/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 2 m
2
 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č 1931/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
662/45 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Radima Carbola, O.- Petřkovice ze dne  5.10.2012 o úpravu části vjezdu ke garáží na 

pozemcích parc.č. 1931/2 a 1419/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ………………………………………   o      20 tis. Kč 
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b) souhlasí 

s úpravou vstupu a vjezdu na pozemku parc.č. 1931/1 u RD č.p. 55 na ul. Pod Landekem za 

podmínky, že veškeré stávající překážky umístěné na této části pozemku budou odstraněny 
 

c) zmocňuje  

starostu podpisem smlouvy o právu umístit a provést stavbu – úpravu části pozemku parc.č 

1931/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
663/45 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Vladimíra Foldyny, O.- Petřkovice ze dne 10.10.2012 o povolení pokácení 3 borovic na 

obecním pozemku parc. č. 1230/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy na ul. Na Landeku 

 

b) zplnomocňuje 

p. Vladimíra Foldynu, Na Landeku 413/15, O.- Petřkovice k podání žádosti o povolení pokácení 

tří borovic na pozemku parc.č. 1230/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a realizaci pokácení tří 

borovic 

 

664/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na raalizaci akce ,,Výstavba hřiště u folbalového stadiónu 

v Petřkovicích“ společnosti: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o.  

se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupená p. Milanem Vjačkou 

IČ: 28575148       DIČ: CZ28575148   

za cenu nejvýše přípustnou: 2.131.578,09 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy o dílo 

 

665/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu domu občanské vybavenosti č.p. 239 na ul. K Černavám včetně přilehlých 

pozemků 

 
666/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1448/3 o výměře 2054 m
2
 od FC Odra Petřkovice, Petřkovická 721, 

O.- Petřkovice za účelem vybudování menšího tréninkového hřiště s umělým povrchem, za 

nájemné ve výši 1,- Kč/rok, na dobu určitou 10 let od doby účinnosti smlouvy 

 

667/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu nebytového prostoru ve zvýšeném suterénu domu č.p. 118 p. Anežce Návratové,      

U Sokolovny 174/11, O.- Petřkovice, o velikosti 82 m
2
, za účelem provozování bufetu a prodeje 
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cukrovinek, za nájemné ve výši 730,-Kč/m
2
/rok, na dobu určitou 5 let od 1.11.2012 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
668/45 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Mandátní smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem Průšou, 

která se týká občasného stavebního a technického dozoru na stavbě ,,Výstavba hřiště u 

fotbalového stadiónu v Petřkovicích“ za odměnu ve výši 10.000,- Kč  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem mandátní smlouvy 

  

 

 

 

 

         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

                                                                                                           v. z. Ing. Kristián Gebauer 

 

    


