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U S N E S E N Í 
 

z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 

 (č. 1/1 – 17/1) 

 

Přítomní členové rady :  I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch 

Omluveni :  - 

Hosté :  -   

 

 

 

1/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2/2013/B, ze dne 13.11.2013 na pronájem  bytu č. 1 

o velikosti 1+0 s předsíní,  WC a koupelnou, ve  2. nadzemním podlaží domu č. 7 na ulici 

Hlučínské  v Ostravě – Petřkovicích paní Štěpánce Košařové, nar. 21.07.1930, na dobu 

neurčitou  a to s účinností od 01.12.2014 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
    

c) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 3/2013/B, ze dne 13.11.2013  na pronájem  bytu č. 7 

o velikosti 1+1 s kuchyní, pokojem, WC, předsíní, koupelnou a spíží o výměře 52 m2, nesnížená 

kvalita ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 17 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, paní 

Monice Židkové, nar. 6.5.1988, trvale bytem Hlučínská 17/254, Ostrava -  Petřkovice, na dobu 

určitou 12 měsíců a to od 1.12.2014 do 30.11.2015 
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

2/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici č. 6/2014 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další 

ustanovení s účinností od 1.12.2014; současně se ruší platnost stávající Směrnice č. 1  pro 

nakládání s finančními prostředky,  postupy v účetnictví a další ustanovení ze dne  22.2.2011     

3/1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11246/RM1014/145 ze dne 21. října 2014, kterým  schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do zastupitelstev 

obcí ve dnech 10. – 11. října 2014 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 42 /2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 41111, ÚZ 98187..............................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98187   ...........................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98187 .............................................  o    2 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5151, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5154, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98187 .............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98187 .............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5162, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5175, ÚZ 98187 ..............................................   o    3 tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 
4/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů  pro Mateřskou školu Ostrava-Petřkovice, U Kaple 

670, Ostrava-Petřkovice pro rok 2015 a to ve výši  197 009,- Kč; finanční prostředky budou na 

účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2015 a k 15.12.2015 
 

b) nařizuje 

odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené 

částky 
 

c) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů pro Základní školu Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava-Petřkovice pro rok 2014 a to ve výši  600 596,- Kč; finanční prostředky budou na 

účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2015 a k 15.12.2015 
 

d) nařizuje 

odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené 

částky 

  
5/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ceník plateb za pronájem sálu v Kulturním domě na ulici Hlučínské č.p. 139 v Ostravě – 

Petřkovicích, s účinností od 1.1.2015 

 

b) schvaluje 

ceník plateb nájemného za pronájem kulturního domu na plesy, s účinností od 1.1.2015 

 
6/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1903/5 o výměře 84 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za 

nájemné ve výši 840,- Kč/rok, t.j. 10 Kč/m
2
, paní Evě Bittnerové, prodejna potravin, 

K Černavám 821/1, 725 29  O.-Petřkovice, pozemek je zastavěn prodejnou potravin žadatelky, 

na dobu neurčitou od 1.12.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 
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7/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy ze dne 3.11.2014, o vyjádření 

k záměru „Změna užívání garáže na rekreační objekt“ na pozemcích parc.č. 167/1 a 167/2 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, ul. U Kaple 
 

b) souhlasí 

se záměrem „Změna užívání garáže na rekreační objekt“ na pozemcích parc.č. 167/1 a 167/2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. U Kaple 
 

8/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Milady Gajdové, Ostrava - Petřkovice, ze dne 13.10.2014, o souhlas s novým 

sjezdem z pozemku parc.č. 441 na pozemek parc.č.1906/1 (silniční pozemek) v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, ul. Hlučínská, přes chodník na pozemku parc.č. 1906/3, kde je vlastník 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 

b) bere na vědomí 

souhlas DI Policie ČR se stanovenými podmínkami, a Rozhodnutí MMO-povolení připojení 

 

c) souhlasí 

s napojením nového sjezdu z pozemku parc.č. 441 na silniční pozemek parc.č. 1906/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, ul. Hlučínská za schválených podmínek stanovených DI Policii ČR 
 

9/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, která se týká el. přípojky stavby ,, Ostrava, Michalík, 

NNk“, v pozemcích parc.č. 1895/1, 1953/1 a 1891/10, v délce 89 m, za úplatu ve výši 43.076,- 

Kč včetně DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

 

10/1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), změna se týká městského obvodu Třebovice 

 

b) souhlasí 

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky 

11/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti  JANKOSTAV, s.r.o. o zábor veřejného prostranství z důvodu realizace 
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13/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

platový výměr ředitele Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organi-

zace RNDr. Pavla Najmana v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle 

předloženého návrhu s účinností od 1.11. 2014 

 

14/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

platový výměr ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organi-

zace paní Hany Hrubé v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle 

předloženého návrhu s účinností od 1.11. 2014 

 

15/1 Rada městského obvodu 

a) zřizuje  

pro volební období 2014-2018 komisi pro společenské záležitosti 

 

b) jmenuje  

pro volební období 2014-2018 předsedkyní komise pro společenské záležitosti p. Jarmilu 

Nevímovou 
 

c) jmenuje  

pro volební období 2014-2018 další členy komise pro společenské záležitosti Mgr. Moniku 

Konečnou a Mgr. Evu Papírníkovou 

 

protlaku na úseku 2-5 (zápichová jáma) v rámci stavby: „Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská“ 

na ulici U Kaple na pozemku parc. č. 1951 v kat. území Petřkovice u Ostravy podala v rozsahu 4 

m
2
, termín realizace 11.11.2014 až 13.11.2014.  

 

b) souhlasí 

se záborem v uvedeném termínu s podmínkami:  

- bude osazeno dočasné dopravní značení 

- vjezd do dvora (Hlučínská č.p. 119,120) bude zabezpečen 

- po provedení protlaku bude pozemek uveden do původního stavu 

12/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost obce Ludgeřovice ze dne 7.11. 2014 o souhlas s provedením stavby prodloužení 

splaškové kanalizace na ul. K Vršku proti původní projektové dokumentaci  o 65 m z důvodu  

případného napojení nemovitostí situovaných na levé straně ulice (Ludgeřovice) a pravé straně 

(Petřkovice)     
 

b) souhlasí 

s provedením výše uvedené stavby prodloužení kanalizace v pozemku parc.č. 819 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy v rámci stavby „Splašková kanalizace Ludgeřovice“ 
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d) zřizuje  

pro volební období 2014-2018 komisi pro otvírání obálek k veřejným zakázkám dle zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

e) jmenuje  

pro volební období 2014-2018 předsedou komise pro otvírání obálek k veřejným zakázkám Ing. 

Karla Gattnara 
 

f) jmenuje  

pro volební období 2014-2018 další členy komise pro otvírání obálek k veřejným zakázkám: 

Pavlínu Ščerbovou, Ing. Miloše Robenka, Mgr. Moniku Konečnou a Bc. Martina Pražáka, DiS. 

s tím, je nutná přítomnost min. 3 členů komise (vč. předsedy) 
 

g) rozhodla,  

ze členové této komise za tuto činnost nebudou pobírat odměnu (vč. předsedy) 

 

 

 

 

 

 

                    Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                         starosta                                                                                     místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

16/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  pana Miroslava Rojczyka ze dne 10.11. 2014 o pronájem sálu kulturního domu za účelem 

pořádání Rockového plesu dne 28.2. 2015 
 

b) ukládá 

tajemníkovi pozvat pana Rojczyka na následné jednání rady k projednání podmínek, za kterých 

lze ples konat 

17/1 Rada městského obvodu 

a) stanovuje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice takto: 25.11. 2014, 9.12. 2014 a 6.1. 2015 


