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U S N E S E N Í 
 

z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu 2018 

(č. 1/1 – 21/1) 

 

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

Omluveni :       -  

 

 

 

 

1/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

670, příspěvková organizace, pro rok 2019, a to ve výši  211 134,-  Kč; finanční prostředky budou 

na účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2019 a k 15.12.2019; současně nařizujeme od-

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

2/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

136, příspěvková organizace, pro rok 2019 a to ve výši  1 276 117,-- Kč; finanční prostředky bu-

dou na účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2019 a k 15.12.2019; současně nařizujeme 

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

částky 

3/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, p. 

Miroslavy Hrubé, o vyřazení majetku z účetní evidence MŠ v roce 2018 

 

b) souhlasí  

s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková 

organizace takto: 

ve výši 101 408,90 Kč z účtu  028 dle předloženého seznamu; jedná se o majetek zapsaný do 

účetní evidence MŠ před rokem 2008, učební pomůcky jsou nekompletní, opotřebované a poško-

zené, elektronika je nefunkční, určená k likvidaci 

4/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, na 

rok 2019 ve výši 934 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace p. 

Miroslavy Hrubé 

 

b) schvaluje 

návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, na 

rok 2019 
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c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, pří-

spěvková organizace na roky 2020 až 2021 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové or-

ganizace p. Miroslavy Hrubé 

 

d) schvaluje 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, pří-

spěvková organizace na roky 2020 až 2021 

5/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, na 

rok 2019 ve výši 2 587 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace  

Mgr. Moniky Konečné 

 

b) schvaluje 

návrh rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, na 

rok 2019 

 

c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, pří-

spěvková organizace na roky 2020 až 2021 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové or-

ganizace Mgr. Moniky Konečné 

 

d) schvaluje 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, pří-

spěvková organizace na roky 2020 až 2021 

6/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Li-

buši a Jozefu Škúciovým, Hlučínská 120/246, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční vý-

povědní lhůtou, s účinnosti od 1. 12. 2018 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku 

jako zahrada 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

7/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1895/4 o výměře 20 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Martině 

Šticové, Balbínova 572, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 12. 2018 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  
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8/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Lenky Jarošové, Vzdálená 252/6, O.-Petřkovice, ze dne 7. 11. 2018, o skončení pro-

nájmu části pozemku parc. č. 1542 o výměře 360 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu části pozemku parc. č. 1542 o výměře 360 m
2
 v kat. území Petřkovice u Os-

travy, a to dohodou ke dni 30. 11. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Skončení pronájmu  

9/1 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Davida Dluhoše, Pod Landekem 58/14, 725 29 O. – Petřkovice, o souhlas s provedením 

opěrné stěny ze ztraceného bednění ve výšce 150 cm x 5 m na části pozemku parc. č. 1427/3 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem zpevnění parkovacího místa 

 

b) nesouhlasí 

s provedením opěrné stěny ze ztraceného bednění ve výšce 150 cm x 5 m na části pozemku parc. 

č. 1427/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 

c) ukládá 

p. Dohnalové odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady  

10/1 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Ing. Jaroslava Mikuly, Háj ve Slezsku, který na základě plné moci zastupuje firmu MV 

INVEST VJAČKA, s.r.o., Ludgeřovice,  ze dne 5. 11. 2018, o vydání společného povolení na 

stavbu „Přístavba hotelu a restaurace“ na pozemku parc.č. 1942/4 ke stávajícímu hotelu Green na 

pozemku parc. č.  1942/14 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

 s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení na stavbu „Přístavba hotelu a restau-

race“ na pozemku parc.č. 1942/4 ke stávajícímu hotelu Green na pozemku parc. č.  1942/14 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, dle projektové dokumentace z 05/2018 zpracované společností TECH IN-

VEST OSTRAVA a.s. 

11/1 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti MV INVEST VJAČKA s.r.o., Ludgeřovice, ze dne 9.11.2018, o prodej části 

pozemku parc. č. 1768/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, a to té části, která má dle nově zpracovaného 

geometrického plánu výměru 527 m
2
, pozemek se nachází v blízkosti Green hotelu v jejich vlast-

nictví 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1768/3 
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v k.ú. Petřkovice u Ostravy dle nově zpracovaného geometrického plánu o výměře 527 m
2
 

 

c) ukládá 

starostovi tento návrh předložit zastupitelstvu k projednání 

12/1 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost majetkového odboru MMO o stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 

1906/146, ostatní plocha, silnice v k.ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře činí 14 m
2
, případně svě-

ření městskému obvodu Petřkovice, pozemek nabízí Zemědělský podnik Razová, s.p. v likvidaci, 

pozemek je zastavěn státní komunikací I. třídy č. I/56 nová Hlučínská 

 

b) souhlasí  

s bezúplatným převodem nemovité věci pozemku parc. č. 1906/146, ostatní plocha, silnice v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, do vlastnictví Statutárního města Ostravy 

 

c) nesouhlasí 

s případným svěřením tohoto pozemku do správy MOb Petřkovice, pozemek je součástí státní 

komunikace I. třídy č. I/56 a městskému obvodu nepřísluší takové pozemky spravovat 

13/1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s. ze dne 5. 10. 2018 o povolení vstupu na pozemky 

z důvodu provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důl-

ních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 

stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“; jedná se o pozemky parc. č. 1454/11, 1454/16 a 

1554/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

se vstupem pozemky  parc. č. 1454/11, 1454/16 a 1554/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy z důvodu 

provedení  atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů 

na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní 

díla v Moravskoslezském kraji“ 

14/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV SMO č. 2/2009, o zákazu konzumace alko-

holických nápojů na veřejném prostranství; 

uvedený návrh OZV obsahuje území, o které bylo veřejné prostranství se zákazem konzumace 

alkoholických nápojů v městském obvodě Poruba rozšířeno a v městském obvodě Hrabová dopl-

něno 

 

b) nemá námitek 

k tomuto návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV SMO č. 2/2009, o zákazu kon-

zumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, změna se týká MOb Poruba a MOb Hra-

bová 
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15/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

ukončení nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 334 na ul. Petřkovická v Ostravě - Petřkovicích, nájemce 

paní Ivana Pařízková, ke dni 30.11.2018, dohodou, důvodem je přidělení jiného bytu v domě č.p. 

148 

 

b) souhlasí  

s ukončením nájmu  bytu č. 3 v domě č.p. 334 na ul. Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, ke dni 

30.11.2018, dohodou 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

16/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Josefa Zimného o upravení obecního pozemku na parcelách č. 1818/10 a 1818/6, která 

by umožnila bezpečný přístup pro údržbu pozemků p. Josefa Zimného parc.č. 1818/7, 1818/8 a 

1818/16, vše v kat. úz. Petřkovice u Ostravy  

 

b) nesouhlasí 

s žádostí p. Josefa Zimného o upravení obecního pozemku na parcelách č. 1818/10 a 1818/6, která 

by umožnila bezpečný přístup pro údržbu pozemků p. Josefa Zimného 

 

c) navrhuje 

odprodej části pozemku parc.č. 1818/6 a pozemku parc.č. 1818/10 p. Zimnému dle znaleckého 

posudku 

17/1 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi SMO - městským obvodem Petř-

kovice a společností Pražská plynárenská a.s., Praha 1, IČ 60193492, která se týká dodávky zem-

ního plynu do objektů městského obvodu v roce 2019 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

18/1 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Základní škola Ostrava – Petřkovice ze dne 9.11. 2018 o podporu (spolupráci) při podání 

žádosti o dotaci na Ozdravné pobyty pro žáky 1 stupně základních škol  

 

b) souhlasí  

jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, IČ 70641862, 

s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základ-

ních škol“ 
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20/1 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Kamila Tešnara ze dne 2.11. 2018, o změnu nájemce u stávající Nájemní smlouvy na 

pronájem prostor určených k podnikání v domě č.p. 239/5 na ul. K Černavám v Ostravě  - 

Petřkovicích,  z fyzické osoby Kamil Tešnar, IČ  66718856, na společnost STARÉ NÁDRAŽÍ 

s.r.o., IČ 07501480, kde je p. Tešnar jednatelem 

 

b) rozhodla  

o záměru změny Nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání ze dne 15.12. 2016, 

kdy se mění nájemce z fyzické osoby Kamil Tešnar, IČ  66718856, na právnickou osobu 

společnost STARÉ NÁDRAŽÍ s.r.o., IČ 07501480, kde je p. Tešnar jednatelem 

 

21/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice v období 11/2018 – 02/2019 takto: 13.11. 

2018, 27.11. 2018, 11.12. 2018, 8.1. 2019, 22.1. 2019, 5.2. 2018 a 19.2. 2019 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

19/1 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti  PROFITERM PROCZECH s.r.o. Ostrava – 

Slezská Ostrava,  IČ  03543749 , ve výši 10.000,- Kč,  na podporu sportovně-vzdělávacích akcí ve 

šk. roce 2018/2019 

 

b) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti Envisolar energy s.r.o. Ostrava – Slezská 

Ostrava,  IČ 28573552, ve výši 10.000,- Kč, na dovybavení sportovního nářadí pro potřeby školní 

družiny 


