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U S N E S E N Í 
 

z 47. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu 2012 

 (č. 681/47 – 694/47) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch 

Hosté :   - 

 
681/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1383/ZM1014/19 ze dne 24. října 2012, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 

podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu, sociální péče a kultury pro městský obvod 

Petřkovice ve výši  2 590 tis. Kč na realizaci projektu „Revitalizace  hřiště u fotbalového stadionu 

v Ostravě – Petřkovicích“ a zároveň schválilo příslušné rozpočtové opatření 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit vlastní rozpočtové opatření č. 32 /2012, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 160 ..................... o      125  tis. Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 160 ......................... o   2 465  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5137, ÚZ 160  ……………………………  o      125  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121, ÚZ 160  ………………………   o   2 465 tis.  Kč 
 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 33/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………. o    17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 ………………………………………… o    17 tis. Kč 

682/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZŠ Hlučínská 136, 725 29 Ostrava - Petřkovice na vyřazení majetku z účetní 

evidence ZŠ v roce 2012 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence ZŠ Hlučínská 136, 725 29 Ostrava - Petřkovice ve výši  

118 803,75 Kč z účtu 028  a ve výši 37 407,10 Kč z podrozvahové evidence dle předloženého 

seznamu, jedná se o zastaralý a nepotřebný majetek 

 
683/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Michala Endta, O.- Petřkovice ze dne 31.10.2012 o zrušení pronájmu části pozemku 

parc.č. 1434/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 80 m
2 

z důvodu stěhování 
 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 1434/4 o výměře 80m
2 

v kat.území Petřkovice u 
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Ostravy p. Michalem Endtem, Hlučínská 200/72, O.- Petřkovice a to dohodou k 31.12.2012 

 

684/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1434/4 o výměře 34 m
2 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
685/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti KAVIS spol.s.r.o., Ostrava-Přívoz ze dne 6.11.2012 o povolení ke zvláštnímu 

užívání místní komunikace – parkoviště v rámci akce ,,Energetická opatření kulturního domu 

v Ostravě - Petřkovicích“ a to v rozsahu záboru šířka 5 m x délka 19 m dne 23.11.2012 v době od 

6.30 do18.00 hod (parkoviště před KD - pozemek parc.č.151/8 v kat.území Petřkovice u Ostravy) 

 

b) souhlasí 

se záborem veřejného prostranství – celé parkoviště před KD v celé ploše dne 23.11.2012 v době 

od 6.00 do 19.00 hod. s podmínkou, že žadatel zajistí řádné dopravní značení se zákazem vjezdu 

na plochu parkoviště dne 23.11.2012 v 6.00 hod 

 
686/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek na prodej pozemku parc.č. 12/30 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 12/30 ost. plocha o 

výměře 27 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, p. Martě Adámkové, Balbínova 838, O.- 

Petřkovice, za cenu obvyklou v místě a čase 13.500,- Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh prodeje zastupitelstvu ke schválení 

 
687/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti UNIGEO a.s., ze dne 2.11.2012 o povolení vstupu na pozemek a souhlas 

provedením prací na pozemku parc.č. 1930 v kat.území Petřkovice u Ostravy za účelem 

provedení zabezpečovacích prací starého důlního díla č.794 štola Kleinpeter 

 

b) souhlasí 

se vstupem a provedením prací na pozemku parc.č.1930 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
688/47 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

na základě žádosti manželů Šulových s úpravou výměny u pronajatého pozemku parc.č. 1431 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn garáží nájemce,  z 29 m
2
 na 38 m

2
, a změnou 

parcelního čísla pozemku na základě geometrického plánu,  z 1431 na 1431/4, kdy tato změna je 

narovnáním skutečného stavu, nájemce Marie a Petr Šulovi, Hlučínská 320, O.- Petřkovice 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem nové nájemní smlouvy s účinnosti od 1.11.2012 

 

c) ruší 

platnost stávající nájemní smlouvy, s účinnosti k 31.10.2012 

 

689/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městským obvodem Petřkovice a společností 

PPS Kania spol. s r.o., který se týká úpravy názvu stavby a prodloužení termínu plnění do 30. 

11.2012 u akce ,,Projektová dokumentace demolice domu č.p. 133“ 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
690/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

souhlas Rady města Ostravy s prodloužením doby pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 

148 na ul. Hlučínské společnost MUDr. Viktorie Škutové s.r.o., na dobu určitou do 28.2.2022 

 

b) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.02.2012 mezi 

městským obvodem a MUDr. Viktorie Škutová s.r.o., na pronájem nebytových prostor v domě 

č.p. 148, kterým se prodlužuje doba pronájmu na dobu určitou 10 let do 28.2.2012 

 

c)zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č.1 k nájemní smlouvě 

 

691/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 17 na ul. Hlučínské v O.- 

Petřkovicích o výměře 53 m
2
  

 
692/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Zuzany Šimikové, nájemkyně nebytového prostoru v domě č.p. 17, ze dne 7.11.2012, o 

souhlas s pronájmem části nebytového prostoru o výměře 20m
2
 3. osobě – p. Monice Holaňové, 

za účelem provozování maloobchodu s použitým zbožím 

 

b)souhlasí 

s pronájmem části nebytového prostoru o výměře 20 m
2
 v domě č.p. 17 3. osobě – p. Monice 

Holaňové, Francouzská 6023/3, O.- Poruba, za účelem provozování maloobchodu s použitým 

zbožím 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 
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693/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

postoupenou stížnost z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na chování ředitele školy 

RNDr. Pavla Najmana během besed s příslušníky městské policie 

 

b) ukládá 

starostovi pozvat ředitele školy p. Najmana na nejbližší jednání rady k podání vysvětlení k dané 

stížnosti 

 
694/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh OZV, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 2/2009 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, změna se týká městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

 

b) nemá připomínek 

k výše uvedené změně 

 

 

 

 

         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

                                                                                                           v. z. Ing. Kristián Gebauer 

 

 


