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U S N E S E N Í 
 

z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 

 (č. 39/3 – 55/3) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  -    

 

 

39/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2014 pro evidenci majetku, kdy v  souvislosti s novelou ČSÚ č. 

708 s platností od 1.1.2015 se upouští od stanovování zbytkové hodnoty majetku ve výši 1,- Kč 

u nově pořizovaného majetku; u stávajícího majetku, u kterého zbytková hodnota stanovena 

byla, ke změně nedojde 

 
40/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pro účetní středisko městský obvod Petřkovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 

2015 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním 

zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u stávajícího majetku a  u  majetku 

zaváděného od 1.1.2015  se od zůstatkové hodnoty upouští 

 
41/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele Základní školy Ostrava – Petřkovice, příspěvkové organizace, Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice, ze dne 20.11. 2014, o povolení vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ 

v roce 2014 
 

b) souhlasí     

s vyřazením majetku z evidence ZŠ  Hlučínská 136,  Ostrava – Petřkovice takto: 

- ve výši    7 139,--   Kč z účtu  902  

- ve výši    26 057,90  Kč z účtu  028   

- ve výši     3 536,--   Kč z účtu  901    (učební pomůcky) 

- ve výši    6 605,10  Kč z účtu  902    (učební pomůcky)  

- ve výši   22 900,--   Kč z účtu  028   (učební pomůcky), 

kdy celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je 66 238,- Kč, 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 
42/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky mateřské školy Ostrava – Petřkovice, příspěvkové organizace, U Kaple 670,   

Ostrava – Petřkovice, ze dne 26.11. 2014, o povolení vyřazení majetku z účetní evidence MŠ 

v roce 2014 
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b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence MŠ U Kaple 670, Ostrava – Petřkovice v hodnotě 54 169,-  Kč 

z účtu 028  dle předloženého seznamu, jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 
43/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku městského obvodu Petřkovice dle předloženého návrhu k datu 09. 12. 2014  

takto: 
 

   účet                         název                                                                                                      

028 0000               DHM  (dlouhodobý hmotný majetek)  v hodnotě          14 225,- Kč  

902 300 a 999 902   podrozvahová evidence                      v hodnotě              3 866,- Kč 

Celkem                                                                                                18 091,- Kč, 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 
44/3 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice schválit vlastní rozpočtové opatření č. 43/2014, 

kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………… o    40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 ...........................................................  o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ...........................................................  o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5136 ...........................................................  o      6 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5151 ............................................................  o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5154 ...........................................................  o      4 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 ............................................................  o    12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5137 ...........................................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612,pol. 5169 ............................................................  o      9 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 ............................................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5139 ...........................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169 ...........................................................  o      2 tis. Kč 
 

- sníží kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130 ....................................................  o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ..........................................................  o    20 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ...........................................................  o    14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 ..........................................................  o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 ..........................................................  o    10 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154 ...........................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5192 ..........................................................  o      1 tis. Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu k rozhodnutí 
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45/3 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Ing. Richarda Klučky, O.- Hošťálkovice, ze dne 3.12. 2014,  o pokácení dvou kusů 

dřevin (olše, vrba) na pozemku parc. č. 570/1 
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemek je 

v majetku SMO, městského obvodu Petřkovice a v pronájmu p. Klučky 

 

b) rozhodla 

že městský obvod Petřkovice podá žádost o povolení kácení dvou kusů dřevin (olše o obvodu 

kmene 285 cm a vrby o obvodu kmene 268 cm) rostoucích na  pozemku parc. č. 570/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, případné kácení bude provedeno na náklady žadatele 

 
46/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

dvě došlé žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 208/1 o výměře cca 95m
2 

a části pozemku 

parc. č. 208/3 o výměře 20m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 208/1 o výměře cca 95m
2 

a části pozemku parc. č. 

208/3 o výměře 20m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

47/3 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zprávu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty číslo zprávy 3330 ze dne 30. 10. 2014, 

kterou byly zjištěny závady neumožňující provozovat komín na tuhá paliva v domě č. p. 148 na 

ul. Hlučínské 

 

b) nesouhlasí 

s vložkováním a prodloužením komínu na náklady obce ani na náklady nájemce bytu 

 

c) ukládá 

starostovi nechat zpracovat cenovou nabídku na realizaci nového ústředního vytápění v bytě č. 2 

v domě č. p. 148 na ul. Hlučínské, zdrojem tepla bude plynový kotel 

 

48/3 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

dendrologický průzkum z listopadu 2014, který posuzuje zdravotní stav 15 ks lip podél ulice 

Hlučínská na pozemku parc. č. 1906/9 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

špatný zdravotní stav těchto stromů 

 

c) souhlasí 

s pokácením těchto líp 

 

d) ukládá 

starostovi požádat vlastníka pozemku parc. č. 1906/9 – Statutární město Ostrava, o  pokácení 

těchto stromů 
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49/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

odpis pohledávky za přestupek č. 20/2013 ve výši 6 000,- Kč a za náklady na exekuci ve výši 

500,- Kč pro její nevymahatelnost  

 
50/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

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

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 
51/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

odměnu řediteli Základní školy v Petřkovicích, RNDr. Pavlu Najmanovi, dle platných předpisů, 

ve výši dle předloženého návrhu  

 
52/3 Rada městského obvodu 

a) odvolává  

člena komise pro otvírání obálek k veřejným zakázkám pro volební období 2014-2018 Bc. 

Martina Pražáka, DiS.   

 
53/3 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 7200005088 mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a Europe Easy Energy a.s., Praha, která se týká dodávky plynu 

do objektů městského obvodu v roce 2015 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
54/3 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

žádost Římskokatolické farnosti Ludgeřovice, ze dne 9. 12. 2014 o příspěvek z rozpočtu 

městského obvodu na opravu havarijního stavu střechy farního kostela v Ludgeřovicích 
 

b) ukládá 

starostovi pozvat faráře p. Václava  Koloničného v lednu 2015 a projednat s ním možnost 

poskytnutí příspěvku v r. 2015 na opravu střechy 

 
55/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 
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                    Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti  Konica Minolta Business Solutions Czech, 

spol. s r. o.,  IČ 00176150, ve výši 10 000,- Kč, za účelem rozvoje dovedností a znalostí žáků 

v oblasti ICT 

 


