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U S N E S E N Í 
 

z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu 2018 

(č. 22/2 – 38/2) 

 

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

Omluveni :       -  

 

 

 

22/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, na 

vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ v roce 2018 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková 

organizace, takto: 

- ve výši  39 585,02 Kč z účtu 902 (OTE 1 – hrazeno z prostředků zřizovatele - drobný  hmotný)  

- ve výši    1 339,00 Kč z účtu 901 (OTE 2 – hrazeno z prostředků zřizovatele - drobný nehmot.) 

- ve výši  34 501,75 Kč z účtu 902 (OTE 2 – učební pomůcky z prostředků KÚ) 

- ve výši 135 057,00 Kč z účtu 028 (Drobný dlouhodobý hmotný majetek); 

kdy celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je 210 482,77 Kč, jedná se 

o majetek nefunkční, plně opotřebovaný a zastaralý majetek a učební pomůcky 

23/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Petřkovice na rok 2019 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Pravidla rozpočtového provizoria Statutárního města Os-

travy – městského obvodu Petřkovice na rok 2019, dle předloženého návrhu 

 

c) ukládá 

starostovi tyto pravidla předložit zastupitelstvu ke schválení 

24/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2019  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 

2019 ve výši 54 396 tis. Kč dle předloženého návrhu (v tis. Kč): 

 

PŘÍJMY CELKEM :                       54 396 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                         6 463  
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27/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 5. 11. 2018, kterou podala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Severní točna Petřkovice, o pokácení stromu v zahrádkářské osadě na pozemku parc. č. 1554/1 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, z důvodu nebezpečí úrazu, poškození majetku 
 

b) souhlasí 

jako vlastník pozemku parc. č. 1554/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy s pokácením výše uvedeného 

stromu na vlastní náklady 

Běžné přijaté dotace                       32 913  

Převody ze SF                            155 

Kapitálové příjmy                             20 

Kapitálové dotace                       15 000 

Konsolidace příjmů                      -  155  

Financování celkem                               0 

CELKOVÉ ZDROJE                      54 396  

  

VÝDAJE CELKEM:                       54 396  

V tom:  

Běžné výdaje                         37 081 

Konsolidace výdajů                       -  155  

Kapitálové výdaje                     17 470  

CELKOVÉ VÝDAJE:                      54 396 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu se střednědobým výhledem rozpočtu a rozpočto-

vým provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

25/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na roky 2020 – 2022 

 

b) doporučuje 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Petřkovice na roky 2020 – 2022 dle 

předloženého návrhu 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento střednědobý výhled zastupitelstvu ke schválení 

26/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ivony Horké a Petra Kočárka, O. – Petřkovice, ze dne 12. 11. 2018, o pronájem části po-

zemku parc. č. 604/1 o výměře 250 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, k využití jako zahrada 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 604/1 o výměře 250 m
2
 v kat. území Petřkovice u Os-

travy  
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c) zplnomocňuje 

starostu k podání žádosti na pokácení stromu (lípy) na pozemku parc. č. 1554/1 v k.ú Petřkovice u 

Ostravy 

 

28/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti TANDEM Production, spol. s r. o., Ostrava-Petřkovice, ze dne 12. 11. 2018, o 

souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1874/5 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, ul. Kosatcová, 

s umístěním a realizací stavby „Novostavba RD Ostrava-Petřkovice na p.č. 1875/4“ 
 

b) souhlasí  

s umístěním a realizací stavby „Novostavba RD Ostrava-Petřkovice na p.č. 1875/4“ v kat. území 

Petřkovice u Ostravy   
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Souhlasu vlastníka sousedního pozemku s touto stavbou 

 

 

29/2 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti TANDEM Production, spol. s r.o., Ostrava-Petřkovice, ze dne 12. 11, 2018, o 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO - městským obvodem Petřkovice 

na stavbu přípojky kanalizace, přípojky elektřiny a přípojky vody na pozemku parc. č. 1874/5 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy (ul. Kosatcova) 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO - městským obvodem Petřkovice 

a společností TANDEM Production, spol. s r.o., IČ 04816251 se sídlem Balbínova 399/27, Os-

trava-Petřkovice, předmětem této smlouvy je výstavba přípojky kanalizace, přípojky elektřiny a 

přípojky vody na pozemku parc. č. 1874/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy (ul. Kosatcova), pro 

uvažovanou novostavbu RD na pozemku parc.č. 1875/4, kat.úz. Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

30/2 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti GIS – STAVINVEX a.s., ze dne 14. 11. 2018, o uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene na uložení plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky dn32, 

Neukončená 382/6 Ostrava – Petřkovice, číslo stavby: 8800087390“, do pozemku parc.č. 1921, 

k.ú. Petřkovice u Ostravy,  v délce 1,57 m, rozsah břemene je vyznačen v geometrického plánu 

2115-111-2018, za úplatu 800,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

b) rozhodla 

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

společností GasNet, s.r.o, IČ 27295567, Ústí nad Labem, která je zastoupena na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Brno, na zřízení a provozování plynárenského 

zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky dn32, Neukončená 382/6 Ostrava – Petřkovice, číslo 

stavby: 8800087390“, do pozemku parc.č. 1921, k.ú. Petřkovice u Ostravy,  v délce 1,57 m, 

zaokr. 2 m, za úplatu 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
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c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

31/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku FC ODRA Petřkovice z.s., ze dne 23. 11. 2018, který je nájemcem fotbalového are-

álu v Ostravě-Petřkovicích, o zařazení investičních akcí do rozpočtu a plánu investičních akcí 

městského obvodu Petřkovice pro rok 2019, jedná se o renovaci hlavní travnaté plochy a o vybu-

dování umělého osvětlení hlavní travnaté plochy 

 

b) rozhodla 

zařadit do rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2019 pouze investiční akci Renovace 

hlavní travnaté plochy 

32/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice, ze dne 22. 11. 2018, o prodloužení nájmu na byt č. 

1, ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.12.2018 

 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1, kterým 

se prodlužuje nájemní poměr na byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží v bytovém domě č.p. 334 na ul. 

Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, paní Monice Janků, trvale bytem Petřkovická č.p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 3 měsíců s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, s 

podmínkou, že pokud neuhradí svůj dluh na nájemném vůči úřadu, nebude ji už nájemní smlouva 

dále prodloužena a p. Janků bude nájemní vztah ukončen ke dni 31. 3. 2019 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1 

33/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marie Boháčové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 19. 11. 2018, o prodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 3 v obecním domě č. p. 148/259 ul. Hlučínská, Ostrava – Petřkovice, nájemní 

smlouva paní Boháčové končí k 31. 12. 2018 

 

b) rozhodla 

prodloužení nájmu a o schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B, kterým se 

prodlužuje nájemní poměr na byt č. 3 o velikosti 1+1, v 2. nadzemním podlaží v bytovém domě 

č.p. 148/259 na ulici Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích, paní Marii Boháčové, trvale bytem Hlu-

čínská č.p. 148/259 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1. 1. 2019 do 

31. 12. 2019 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B  
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35/2 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost České pošty s.p., IČ 47114983, ze dne 16.11. 2018, o souhlas k provedení technického 

zhodnocení na poště Ostrava 29 na adrese Hlučínská 135, 725 29 Ostrava, jedná se zřízení nových 

datových zásuvek a související kabeláže 

 

b) souhlasí  

jako vlastník nemovitosti domu č.p. 135 na ul.  Hlučínská v Ostravě - Petřkovicích, s  provedením 

prací nájemce (Česká pošta s.p.) – technického zhodnocení, spočívající v rozšíření stávající 

slaboproudé kabeláže – datové sítě, vč. nových datových zásuvek, v roce 2019 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu  tohoto souhlasu  

 
36/2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Türke, Žaludová 704/5, Ostrava – Petřkovice, ve výši dle 

předloženého návrhu, za spolupráci s komisí pro společenské záležitosti v roce 2018 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
37/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. Monice 

Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 
38/2 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Miroslavě 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

34/2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a společností Český Energetický Dodavatel a.s., Praha 1., IČ 22795090, která 

se týká dodávky elektřiny do objektů městského obvodu v roce 2019 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 


