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U S N E S E N Í 
 

z 65. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. září 2013 

 (č. 941/65 – 956/65) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 

 

941/65 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice na rok 2014 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tyto zásady zastupitelstvu MO Petřkovice ke schválení 

                                                                                                                    
942/65 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

plán inventur MOb Petřkovice k 31.12.2013  k provedení řádné inventarizace veškerého 

majetku a závazků MOb Petřkovice v roce  2013 

 
943/65 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 

2013 ve složení: 

Předseda komise:          Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:        Karla Hubertová 

Členové:                         Helena Procházková 

                                       Dana Králíčková                                 

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2013 ve složení: 

Předseda komise:          Ing. Karel Gattnar 

Členové:                         Karla Hubertová 

                                       Helena Procházková 

 

944/65 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 27 /2013, kterým se: 

- zvýší příjmy  na § 3639, pol. 3113………..……………..…………………….  o   150 tis. Kč 

-zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169.............................................................   o       2 tis. Kč 

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

-zvýší běžné výdaje na §  3612, pol. 5171............................................................   o   113 tis. Kč 

-zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5156 ...........................................................   o     25 tis. Kč      

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ............................................................    o   174 tis. Kč 

-zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5171 ............................................................   o   174 tis. Kč 
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b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 28/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 ................................................................   o   4  tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5032  ...............................................................   o   2  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ...............................................................   o   6  tis. Kč 
 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

    
945/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o slevě na nájmu za byt  č. 1  v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích  

slečně Markétě Blchové z důvodu nutných stavebních úprav ve výši 100 % nájmu včetně 

zařizovacích předmětů za měsíc září  2013 

 
946/65 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 2 na ulici 

Petřkovické č.p. 334 v Ostravě – Petřkovicích  manželům Ivaně a Oldřichu Suchanovým ve 

výši  43 160,- Kč, jedná se o dluh za měsíce  07/2012, 08/2012, 01/2013,  02/2013,  03/2013, 

04/2013, 05/2013, 07/2013 a 08/2013, jmenovaní uhradí svůj dluh v čtyřiceti třech splátkách a 

to 42 splátek  po 1 000,-- Kč a jedna ve výši 1 160,-- Kč, a splatnost jednotlivých splátek je k 

30. dni v měsíci počínaje měsícem říjen 2013 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení  

 
947/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1880/6 o výměře 23 m
2
 (pod stavbou garáže) v kat.území 

Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši  300,- Kč/rok, paní Petře Králové, Balbínova 81, O.- 

Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.10.2013  

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
948/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemků parc.č. 594/1 o výměře 60 m
2
 a 581/1 o výměře 19 m

2 
(zastavěné 

části pozemků) vše v kat.území Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 790,- Kč/rok, p. 

Miroslavu Janusovi, Řeznictví JANUS, Hlučínská 4, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou 

s účinnosti od 1.10.2013  

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 
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949/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o ukončení pronájmu části pozemku  parc.č. 1538/4 o výměře 25 m
2 

(pod stavbou garáže) v kat. 

území Petřkovice u Ostravy p. Dušanu Fuljerovi, Vzdálená 252/6, O.- Petřkovice ke dni 

31.12.2013 z důvodu, že nájemce pozemku není vlastníkem stavby 
 

950/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č.1891/22 (pod stavbou garáže) o výměře 20 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
951/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření ,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ na stavbu ,,Ostrava- 963-

Barták-NNk“ mezi ČEZ Distribuce a.s. a SMO - městským obvodem Petřkovice, která se týká 

uložení a provozování přípojky NN do pozemku parc.č. 961/1 a 962 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
952/65 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

tři došlé žádosti na pronájem hospodářské budovy na části pozemku parc.č. 1538/4 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy u domu č.p. 252 na ul. Vzdálená v O.- Petřkovicích 

 

b) ukládá 

odboru výstavby zjistit na místě stávající stav v užívání hospodářské budovy jednotlivými 

nájemci, a tento předložit na nejbližším jednání rady, včetně nového návrhu na užívání 

hospodářské budovy 

 
953/65 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Michala Grebeníčka ze dne 21.8.2013, nájemce bytu č. 1 v KD č.p. 139 na ul. 

Hlučínská v O.- Petřkovicích, o povolení výměny okna v bytě za balkonové dveře na terasu KD 

 

b) souhlasí 

s výše uvedenou výměnou okna za dveře s podmínkou, že si toto provede nájemník na vlastní 

náklady a před vlastní realizací si vyřídí povolení u příslušného stavebního úřadu 

         
954/65 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti OVaK a.s., ze dne 8.8.2013, o souhlas s vykácením 1 ks javoru na pozemku 

parc.č. 1903/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy z důvodu realizace stavby stoky T13d 
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            Ivo Mikulica                                                                     Jiří Dřevjaný 

       starosta                                                            místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem plné moci pro společnosti OVaK, a.s. k podání žádosti o kácení dřevin
 

         
955/65 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy č. 353/2013 o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městským obvodem Petřkovice a obcí 

Ludgeřovice, která se týká uložení a provozování kanalizační stoky DN 300 do pozemku 

parc.č. 604/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, který je ve správě městského obvodu, v rámci 

stavby „Splašková kanalizace Ludgeřovice“, v délce cca 60 m, za jednorázovou úhradu dle 

stanovení znalce 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
956/65 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání schůzi Rady MOb Petřkovice ve 4 . čtvrletí 2013 takto: 

17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. a 10.12. 2013 

 

 

         


