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U S N E S E N Í 
 

ze 49. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. prosince 2012 

 (č. 718/49 – 731/49) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 
718/49 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1484/ZM1014/20 ze dne 5. prosince 2012, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 

311 503,- Kč v návaznosti na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her za rok 2012  
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 37/2012 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 99…..................... o      312  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………………. ………………… o      312  tis. Kč 
 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 36/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 6130 …………………………………………..   o   23 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5164 ………………………………………….   o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151 …………………………………………..  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5171 …………………………………………..  o   21 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5154 ………………………………………….   o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §3392, pol. 5169 …………………………………………..   o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ……………………………………….....   o   25 tis. Kč 

- zvýší příjmy na pol. 8115 ………………………………………………………..   o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 …………………………………    o     6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5161 …………………………………………    o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5132 …………………………………………..  o     1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na §  3745, pol. 5171 ……………………………………….....   o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ……………………………………….....   o     5 tis. Kč   

719/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 4  o velikosti 1+0, WC mimo byt, ve  2. nadzemním  podlaží domu č.p. 133 

na ul. Hlučínské v Ostravě  - Petřkovicích panu Pavlu Gebauerovi, nar. 1951, bytem Hlučínská 

133, 725 29 Ostrava – Petřkovice, na dobu určitou 4 měsíců s účinností od 01.12.2012 do 

31.03.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 
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720/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jana Žižky ze dne 30.11.2012 o odkoupení části pozemku parc.č. 962 o výměře cca 27 

m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s odkoupením části pozemku parc.č. 962 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

pozemek slouží jako přístup i na další okolní pozemky 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 

                                                                                                                    T.: březen 2013 
 

721/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 208/7 o výměře 26 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

který je zastavěn garaží žadatele  

 

722/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1534/1 o výměře 261 m
2  

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

723/49 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Radka Freiwalda o pronájem části  pozemku parc.č. 1911
 
o výměře 48 m

2
 za účelem 

využití jako zahrada 
 

b) rozhodla, 

že nemá záměr  pronajat tuto část pozemku parc.č. 1911,  pozemek slouží jako přístup na parcelu 

č. 15 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
724/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

sdělení majetkového odboru MMO k novele zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 

z majetku ČR do majetku obcí, kterou za splnění daných podmínek může dojít k převodu 

některých pozemků 
 

b) ukládá 

odboru výstavby vyžádat podklady u 48 vytipovaných pozemků na Katastrálním úřadě pro 

Moravskoslezský kraj k dalšímu posouzení, popř. k podání žádosti  
 

725/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Žákové, ve výši dle předloženého návrhu, za spolupráci 

s komisí pro společenské záležitosti v roce 2012 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 
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726/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu domu občanské vybavenosti č.p. 239 na ul. K Černavám (Dům zahrádkářů), 

Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, ev. č. 707053, Ostrava – Petřkovice, 

IČ.:75048990, včetně části přilehlého pozemku parc.č. 1903/1 o výměře 970 m
2
 v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, za nájemné ve výši 50.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách do 30.5. a 30.11. 

každého roku, na dobu určitou 5 let, s účinnosti od 1.1.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
727/49 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 25/2005 ve výši 900,- Kč pro nevymahatelnost, obviněný nemá 

žádný příjem 
 

b) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 19/2006 ve výši 500,- Kč pro její nevymahatelnost, obviněný 

nemá žádný příjem 

 

c) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 22/2010 ve výši 1.500,- Kč pro její nevymahatelnost, z důvodu 

uplynutí prekluzní doby 

 
728/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh společnosti „za200.cz“ ze dne 27.11.2012 k řešení provozování rozvodů a vysílačů 

internetu v bytových domech městského obvodu 

b) souhlasí 

s navrhovaným řešením 

 

729/49 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konaní rady městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2013 takto: 

15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6. a 18. 6. 2013 

 
730/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č. 14796, 

mezi městským obvodem Petřkovice a společností Dalkia Commodities CZ,s.r.o., Moravská 

Ostrava, která se týká dodávek elektické energie do objektů městského obvodu v roce 2013  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
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731/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

vyzvat k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tyto dodavatele: 

EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

IČ: 26843226 

FUS a HARAZIM s.r.o., Oběžná 161/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ: 42869285 

KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz 

IČ: 47667664 

VSP EXIM s.r.o., Božkova 831/44, 702 00 Ostrava – Přívoz 

IČ: 63319748 

THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

IČ: 42766991  

na realizaci stavby „Energetická opatření kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“,  a to 

v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Inženýrskou a projekční kanceláří Ing. Pavlík 

Radek z 06/2011  
 

b) zmocňuje 

dle § 151 zákona o veřejných zakázkách při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto 

zadávacím řízením k zastupování obchodní společnost: 

TRAINER s.r.o. 

se sídlem Keltičkova 1296/58, Ostrava – Slezská Ostrava 

IČ: 26784041 

 

 

 

 

 

 
         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


