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U S N E S E N Í 
 

z 46. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. října 2012 

 (č. 669/46 – 680/46) 

 

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

Omluveni :   - 

Hosté :   - 

 
669/46 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 31 /2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………………………………………….  o        5 tis. Kč 

 - zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 ………………………………………  o        5 tis. Kč 

 - sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5173 ………………………………………  o        2 tis. Kč 

 - zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5167 ……………………………………… o        2 tis. Kč 

670/46 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pro účetní středisko městského obvodu Ostrava – Petřkovice odpisový plán dlouhodobého 

majetku pro rok 2013; odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého 

majetku s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním zůstatkové hodnoty majetku ve 

výši 1,- Kč; dlouhodobý majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence dle platné 

klasifikace do odpisových skupin, které zohledňují dobu životnosti dlouhodobého majetku  

 
671/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1427/1 a 1931/1 o výměře  45 m
2
 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
672/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1931/1 o výměře 30 m
2 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
673/46 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bc. Venduly Kurkové, O.- Poruba, ze dne 22.10.2012, o odkoupení, popř. pronájmu 

pozemku parc.č. 1768/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy na ul. Petřkovické 

 

b) konstatuje 

že na tento pozemek je uzavřena platná nájemní smlouva 
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c) rozhodla, 

že nemá záměr tento pozemek prodat, ani měnit nájemce 
 

d) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby zaslat žadatelce odpověď dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                          T: 15.10. 2012 

 
674/46 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bytového družstva U Svatého Jana, Ostrava- Petřkovice, ze dne 16.10.2012 o souhlas 

s provedením výkopových prací na pozemcích parc.č. 1538/5, 1538/6 a 1541 vše v kat.území 

Petřkovice u Ostravy, za účelem provedení svisle izolace bytového domu č.p. 252 na ulici 

Vzdálená v Ostravě - Petřkovicích   
 

b) souhlasí 

se vstupem a provedením výkopových prací na pozemcích parc.č. 1538/5, 1538/6 a 1541 vše 

v kat.území Petřkovice u Ostravy za podmínky, že po provedení svisle izolace bytového domu 

č.p. 252 budou dotčené pozemky uvedené do původního stavu a písemně předány zástupci 

městského obvodu 

 
675/46 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Libuše Dvořákové, ze dne 29.10.2012 o připojení pronajatého nebytového prostoru 

v KD na centrální vytápění 
 

b) souhlasí 

s připojením nebytového prostoru v KD, nájemce p.Dvořáková, na centrální vytápění, s účinnosti 

od 1.11.2012 
 

c) zmocňuje  

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě, kterým se stanovují měsíční zálohy na teplo 

 

676/46 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti KAVIS spol. s r.o., ze dne 29.10.2012 o povolení ke zvláštnímu užívání 

místní komunikace (parkoviště před KD) pro stavební zábor, za účelem výměny oken v KD 
 

b) souhlasí 

se záborem parkoviště před kulturním domem o velikosti 1 x 19 m (východní strana) a 1 x 39 m 

(severní strana), po dobu od 19.11. až 7.12. 2012, za účelem výměny oken v KD 

 

677/46 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zpracovanou architektonickou studii firmou Ateliér 38 s.r.o., na akci ,,Energetická opatření 

kulturního domu – výplně otvorů“, a z ní vyplývající vícepráce a méněpráce 
 

b) schvaluje 

vícepráce ve výši 544.204,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 370.037,- Kč bez DPH 
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c) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městským obvodem a společnosti KAVIS, spol. 

s r.o., kterým se vyčíslují vícepráce a méněpráce na základě architektonické studie 
 

d) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
678/46 Rada městského obvodu 

a) projednala 

petici pro „Výstavbu chodníku pro pěší s osvětlením mezi ul. Srnčí a ul. Vzdálenou“, ze dne 

12.10.212, kterou zaslali občané z lokality Vzdálená 
 

b) bere na vědomí 

zpracovanou cenovou nabídku na výstavbu zpevněné pěšiny mezi uvedenými ulicemi 
 

c) zařazuje 

výstavbu této zpevněné pěšiny do plánu akcí na 1. pololetí 2013 
 

d) ukládá 

tajemníkovi odpovědět iniciátorce petice o rozhodnutí rady 

 

679/46 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

sdělení odboru vnitřních věcí MMO, ze dne 30.10.2012 o podnětu asociace ,,Asociation of Czech 

profesional fireworkes“, který se týká omezení používání zábavní pyrotechniky Obecně 

závaznou vyhláškou č. 4/2012       
 

b) souhlasí 

s případnou výjimkou z platné OZV č. 4/2012, která by stanovila, že provedení ohňostroje 

provedené podnikatelským subjektem podnikajícím v oboru provádění ohňostrojů, není činností 

narušující veřejný pořádek (zvýšeným hlukem) 
 

c) ukládá 

starostovi zaslat toto stanovisko odboru vnitřních věcí MMO 

 
680/46 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 440/3 v kat. území Koblov, na kterém 

je postavena stavba ,,Vyhlídková věž“ o velikosti 6m
2
, za nájemné ve výši 270,- Kč/rok bez 

DPH, kde městský obvod Petřkovice vystupuje jako nájemce, od společnosti Lesy ČR, lesní 

správy Ostrava, na dobu určitou od 1.11.2012 do 31.10.2016 

 

 

 

         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

                                                                                                           v. z. Ing. Kristián Gebauer 
 


