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U S N E S E N Í 
 

z 64. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. srpna 2013 

 (č. 930/64 – 940/64) 

 

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

Omluveni :   Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 

 

930/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+1 s WC, předsíní a koupelnou o výměře 

28 m
2
, nesnížená kvalita, ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 7 na ulici Hlučínské  v  Ostravě – 

Petřkovicích panu Gunteru Plačkovi, r. nar. 1944, trvale bytem Hlučínská č.p. 7, 725 29 Ostrava – 

Petřkovice na dobu  neurčitou s účinností od 1.9.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
931/64 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 26/2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171………..……………..…………………  o    10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5139............................................................... o    10  tis. Kč 

 
932/64 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty  v roce 2013 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit poskytnutí účelových dotací a grantů včetně úhrad služeb z rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice  na 2. pololetí roku  2013 příjemcům  takto: 

TJ Petřkovice                         15 000   -   na provozní náklady 

Sdružení důchodců  ČR           30 000    -   na celoroční činnost (kulturní vystoupení organizovaná                                                               

pro širokou veřejnost, klubová činnost)  

FC ODRA                                80 000    -   na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na údržbu                                                         

areálu, na údržbu a ošetřování trávníku, na rekonstrukci                                                            

travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, na úhradu 

cestovních nákladů k zápasům jednotlivých kategorií, 

na materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, na 

úhradu startovného na turnajích mládežnických  

kategorií 

Sbor dobrovolných hasičů     15 000   -   na akce a činnost v roce 2013  
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c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo  25/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o    140  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Petřkovice)………………………  o     15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)………………….  o      30  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) …………………………  o      80  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ……………………………  o      15  tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 
933/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 471/4 o výměře 23 m
2
 (pod stavbou vstupu do RD a garáží) 

v kat.území Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 300,-Kč/rok, p. Radimu Konkolovi, Školní 

38, 747 14 Markvartovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.9.2013  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

 
934/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 240 m
2
 
 kat. území  Petřkovice u Ostravy   

 
935/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Evy Orságové a p. Ludvíka Boháče, Hlučínská 17, O.- Petřkovice ze dne 28.5.2013 o 

souhlas vlastníka pozemku se stavbou oplocení pronajaté části pozemku parc.č. 536 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se stavbou oplocení pronajaté části pozemku parc.č. 536 v kat. území Petřkovice u Ostravy  
 

c) zmocňuje 

starostou k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
936/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Radima Bartáka, Finské domky 1360/69, 747 14 Ludgeřovice ze dne 31.7.2013 o 

souhlas se vstupem a uložením vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 961/1 a 962 vše v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 961/1 a 962 vše v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 
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c) zmocňuje 

starostou k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
937/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Tomáše Kudeljnjaka, U Kaple 113, O.- Petřkovice ze dne 7.8.2013 o zrušení pronájmu 

části pozemku parc.č. 208/3 o výměře 20 m
2  

v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 208/3 o výměře 20 m
2 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy,y, 

dohodou k 31.8. 2013 

         

c) zmocňuje 

starostu podpisem dohody k ukončení pronájmu pozemku 

 
938/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Edity Juračkové, Lysice, zastupující stavebníka a majitele pozemku parc.č. 886/3 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy pana Kempe Keshavu, Štýřice, Brno, ze dne 9.8.2013, o vyjádření 

k záměru novostavby RD na pozemku parc.č. 886/3 a napojení objektu na inženýrské sítě 

z pozemku parc.č. 886/7, vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) nemá námitek 

k záměru novostavby RD na pozemku parc.č. 886/3 a napojení na inženýrské sítě z pozemku parc.č. 

č. 886/7 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy. 

 

939/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO ze dne 31.7. 2013, o 

stanovisko k navrhované změně Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 Statut města Ostravy, 

článku 14 Sociální věci, a přílohy č. 2 této vyhlášky, kterou se mimo jiné převádí výkon agendy 

sociálně-právní ochrany dětí z ÚMOb Petřkovice na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 
 

b) souhlasí 

s touto změnou pravomocí ve výkonu agendy SPOD  

 

c) ukládá 

tajemníkovi zaslat stanovisko rady odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

MMO 

 
940/64 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců Statutárního města Ostravy, zařazených do ÚMOb 

Petřkovice, o 1 místo v kategorii neúředník (profese údržbář, topič), s účinností od 1.9.2013 

 

b) stanovuje 

celkový počet funkčních míst zaměstnanců v pracovním poměru Statutárního města Ostravy, 
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               Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

                  starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

zařazených do Úřadu městského obvodu Petřkovice, na 15 zaměstnanců, z toho je 8 funkčních 

míst úředníků, s účinností od 1.9.2013 


