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U S N E S E N Í 
 

z 66. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. září 2013 

 (č. 957/66 – 968/66) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 
 

 

957/66 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 29 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154 ..............................................................   o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5361 .............................................................   o     6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3326, pol. 5171 ..............................................................   o   20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o   39 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ..............................................................   o   59 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5139 ..............................................................   o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 .............................................................   o     2 tis. Kč 

 
958/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu hospodářské budovy na části pozemku parc.č. 1538/4  v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, včetně pozemku pod hospodářskou budovou,  takto: 

Dušan a Marie Fuljerovi, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – 53 m2……. 530 Kč/rok 

Petr Krettek, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – 16 m
2
…………………. 300 Kč/rok 

Lenka Jarošová, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – 27 m
2
……………… 300 Kč/rok 

Ing. Jana Veselá, Vzdálená 252, O.- Petřkovice - 16,5 m
2
…………… 300 Kč/rok 

na dobu neurčitou s účinnosti od 1.10.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemních smluv  

 
959/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

nájemné ve výši  300,- Kč/rok, Markétě Blchové, Blahoslavova 419/19, Prostějov, za účelem 

využití jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.10.2013   

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
960/66 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

předchozí souhlas Rady města Ostravy  č. 7917/RM1014/103 ze dne 27.8. 2013, došlo dne 
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11.9. 2013, se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 471/4 o výměře 23 m
2
 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy na dobu neurčitou do doby realizace prodeje předmětného pozemku za 

účelem zastavění částmi 5 garáží a zádveří RD 

 

b) ruší 

své usnesení č. 933/64 ze dne 13.8.2013 

 

c) rozhodla 

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

garáží) v kat.území Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, paní Elišce 

Konkolové, Školní 38, 747 14 Markvartovice  na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2013  

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

    
961/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č.1880/16 ( pod stavbou garáže) o výměře 25 m
2 

v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 
962/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Martiny Dohnalové,  Ostrava, ze dne 13.9.2013, o souhlas vlastníka sousedního 

pozemku se stavbou domovní ČOV a kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 1985/1 

k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1985/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se stavbou domovní ČOV a kanalizačního potrubí  na pozemku parc.č. 1985/1 k novostavbě 

rodinného domu na pozemku parc.č. 1985/3 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu souhlasu se stavbou 

 
963/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120041973 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, která se týká přemístění stávajícího sloupu 

přípojky a přeložky zemního kabelu NN v pozemcích parc.č. 159 a 158 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, v rámci stavby „Rekonstrukce školní zahrady“ 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
964/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. CPPSO-999312 mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a EP Energy Trading a.s., Praha, která se týká dodávky plynu 
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do objektů městského obvodu v roce 2014 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

         

965/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 29991488-14 mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s., která se týká zákonného a havarijního pojištění 

traktoru John Deere 5070M  

b) zmocňuje 

starostu podpisem této pojistné smlouvy 

 
966/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi SMO – městským obvodem Petřkovice a 

společnosti DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, GEOSAN GROUP a.s. Kolín a Energie 

– stavební a báňská a.s., Kladno, která se týká umístění a pěšího přístupu k bezpečnostnímu 

odplyňovacímu vrtu ,,VM-OV 73“ v pozemcích parc.č. 1961 a 1941/2 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku ve výši 6.435,- Kč 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcných břemen 

 

967/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci společností 

Profiprojekt, s.r.o., Paskov, která se týká zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační 

soustavy (přípojky NN a VN) v pozemku parc. č. 1915/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

v délce 99 m za jednorázovou úplatu 47.916,- Kč, kdy uvedená cena je včetně DPH 21% (400,- 

Kč/1bm bez DPH) 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
968/66 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy ze dne 3.9.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření nových 

pojistných smluv na pojištění veškerého majetku města s Českou pojišťovnou a.s., 

prostřednictvím makléřské pojišťovací společnosti SATUM CZECH s.r.o., od 1.1.2014 

 

b) rozhodla 

o podání výpovědí dohodou k 31.12.2013 u stávajících pojistných smluv takto: 

- pojistná smlouva č. 29991488-14  - sdružené pojištění vozidla (traktor), Česká pojišťovna. a.s, 

Praha 

- pojistná smlouva č. 74638779-1  – sdružené pojištění vozidla (vlečka), Č. P. a.s, Praha 

- pojistná smlouva č. 40712062-12 – sdružené pojištění vozidla (malotraktor), Č. P. a.s, Praha 

- pojistná smlouva č. 8602768457 – pojištění podnikatelských rizik (hasičská zbrojnice), 
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Kooperativa pojišťovna, a.s 

- pojistná smlouva č. 78664273-18 – pojištění majetku podnikatelů (ostatní majetek atd.), Česká 

pojišťovna. a.s, Praha, 

s účinností k 31.12.2013 

 

c) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy na pojištění souboru vozidel mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s. Praha, která se týká pojištění všech vozidel městského 

obvodu, s účinností od 1.1.2014 

 

d) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů mezi SMO, 

městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s. Praha, která se týká pojištění 

nemovitostí městského obvodu včetně majetku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, s účinností 

od 1.1.2014 

 

e) zmocňuje 

starostu podpisem pojistných smluv dle bodu c) a d) tohoto usnesení 
 

 
 

 

           Ivo Mikulica                                                                 Jiří Dřevjaný 

               starosta                                                                       místostarosta 

městského obvodu Petřkovice                                      městského obvodu Petřkovice  

 

 

      v zastoupení 

 Ing. Kristián Gebauer 

 člen rady 

 


