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U S N E S E N Í 
 

z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. prosince 2018 

(č. 39/3 – 51/3) 

 

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

Omluveni :       -  

 

39/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Charity Ostrava, Ostrava – Vítkovice, o poskytnutí finančního příspěvku na dokrytí ná-

kladů spojených s rozvozem obědů v městském obvodu Petřkovice v roce 2018 ve výši 16.192,- 

Kč 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 47/2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………  o   17 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na pokrytí nákladů Charity Ostrava v roce 2018) 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 48/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………….….….….  o   37 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5123……...............………………………….   o   37 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků rezerv na novou kanalizační vpusť na ulici Jahodová) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 3392, pol. 5139 ……………………………….….…..  o    40 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3421, pol. 5137  ……………………………………….  o    27 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3429, pol. 5169  ……………………………………….  o    20 tis. Kč 

- sníží investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, org. 1100012000000  ……………  o    21 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169……...............…………………………  o  108 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z nákupu materiálu v KD, DHDM  - využití volného času dětí a 

mládeže, nákupu ostatních služeb – ostatní zájmová činnost a rekreace kanalizační přípojky re-

staurace Staré nádraží na úhradu montáže vánoční výzdoby v MO Petřkovice) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….….…….  o   20 tis. Kč 

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

(přesun finančních prostředků rezerv na zaměření výškopisu a polohopisu pozemku) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6171, pol. 5011 ……………………………….….……  o 137 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6171, pol. 5031 ……………………………….….……  o   37 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6171, pol. 5032 ……………………………….….……  o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011……...............………………………….  o   41 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5031……...............…………………………  o   11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5032……...............………………………….  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011……...............………………………….  o   95 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031……...............………………………….  o   26 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032……...............………………………….  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5031…………………………………………  o     1 tis. Kč 
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(přesun finančních prostředků z mezd, sociálního a zdravotního pojištění – činnost místní správy 

– úředníci na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníků péče o vzhled obce (četa) a uklí-

zečky a údržbáře)  

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….….….…..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3722, pol. 5169……...............……………………………  o    2 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků rezerv na odvoz komunálního odpadu) 

40/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

2019 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním zůstatkové 

hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u  majetku zavedeného do účetnictví MOb Petřko-

vice k 31.12.2018 a u majetku zaváděného od 1.1.2019  se od zůstatkové hodnoty upustilo;  zbyt-

ková hodnota majetku tak bude stanovována pouze ve zdůvodnitelných případech u jednotlivého 

majetku individuálně 

41/3 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého návrhu, v celkové hodnotě 103 637,20 Kč, 

k datu 10.12.2018 takto: 

účet         název  

028 0000 DHM  psací stroj OPTIMA, rok výroby 1994        v hodnotě   24 240,20 Kč 

028 0000 DHM psací stroj OLIVETTI, rok výroby 1991       v hodnotě  33 050,00 Kč 

028 0000 DHM tiskárna HP LASERJET, rok výroby 2003     v hodnotě  11 053,00 Kč 

028 0000 DHM tiskárna HP LASERJET, rok výroby 2007    v hodnotě    6 805,00 Kč 

028 0000 DDHM bubnová sekačka Adéla, rok výroby 2003   v hodnotě  25 996,00 Kč 

902 300 POE 1 tiskárna DESKJET, rok výroby 2005             v hodnotě   2 493,00 Kč; 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

42/3 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k zákonu o 

veřejných zakázkách mezi SMO – městským obvodem Petřkovice a společností Dobrá zakázka 

s.r.o., u zakázky „Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích“ 

 

b) zmocňuje  

společnost Dobrá zakázka s.r.o., k provádění úkonů nezbytných pro výkon práv a povinností 

zmocnitele u této veřejné zakázky 

 

c) zmocňuje  

Ing. Jiřího Zapletala, jednatele společnosti Dobrá zakázka s.r.o.,  k registraci subjektu Statutární 

město Ostrava, městský obvod Petřkovice do systému Národní elektronický nástroj, který je určen 

pro elektronické zadávání veřejných zakázek 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy a plných mocí 
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43/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

b) schvaluje  

zadávací dokumentaci zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Dodávka interiéru kulturního 

domu v Ostravě-Petřkovicích“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

c) rozhodla 

o zadání veřejné zakázky pod názvem „Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích“, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, a zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele předmětné stavby 

v rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého materiálu 

44/3 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost odboru vnitřních věcí MMO ze dne 26. 11. 2018 o stanovisko k případné novelizaci obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění změn a doplňků, novelizací se má aktuali-

zovat a snížit počet akcí, kdy je doba nočního klidu posunuta 

 

b) navrhuje 

ponechat v příloze předmětné OZV u městského obvodu Petřkovice stávající jednu akci, a to „Pet-

řkovický Bigboš“, jedná se o 1 noc, akce se koná koncem června, a je to večer a noc ze soboty na 

neděli  

45/3 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o změně Nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání ze dne 15.12. 2016, a to 

v čl. I. Smluvní strany, 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 jednate-

lem, a to s účinností od 1.12. 2018 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 2 k této nájemní smlouvě, tímto dodatkem se upravuje nájemce 

46/3 Rada městského obvodu 

a) zřizuje  

pro volební období 2018-2022 komisi pro společenské záležitosti 

 

b) jmenuje  

pro volební období 2018-2022 předsedkyní komise pro společenské záležitosti p. Jarmilu Neví-

movou 

 

c) jmenuje  

pro volební období 2018-2022 další členy komise pro společenské záležitosti Mgr. Moniku Ko-

nečnou a Mgr. Evu Papírníkovou 
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47/3 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu stanovit na volební období 2018-2022 počet členů finančního výboru na 3 a počet 

členů kontrolního výboru na 3 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu pro volební období 2018-2022 jmenovat předsedou finančního výboru Bc. Martina 

Pražáka, DiS., a členy finančního výboru Ing. Kristiána Gebauera a p. Romana Holiše 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu pro volební období 2018-2022 jmenovat předsedou kontrolního výboru Mgr. Evu 

Papírníkovou a členy kontrolního výboru Ing. Lukáše Kaluse a Ing. Lukáše Veličku 

 

d) ukládá  

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

48/3 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu schválit měsíční odměnu neuvolněným předsedům výborů a komisí v souladu s 

nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve výši 1500 Kč, s účinností od 13. 12. 2018 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu schválit měsíční odměnu neuvolněným členům výborů a komisí v souladu s naříze-

ním vlády č. 318/2017 Sb., ve výši 1000 Kč, s účinností od 13. 12. 2018 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu pro volební období 2018-2022 poskytnout odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva městského obvodu až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce dle § 74 

odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

 

d) ukládá  

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

49/3 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí   

nařízení vlády č. 202/2018, kterým se novelizuje nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků,  které nabývá účinnost dnem 1.1. 2019 

 

b) doporučuje   

zastupitelstvu ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu s účinností od 1.1. 2019 ve stávající výši  

 

c) ukládá  

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

50/3 Rada městského obvodu 

a) doporučuje     

zastupitelstvu u příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, vy-

dat předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání darů účelově neurčených, a to do výše 15.000 Kč v 

jednotlivém případě (stávající limit je 3.000 Kč) 

 

b) bere na vědomí, 

že v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění, je třeba u darů účelově určených přijí-

maných Základní školou Ostrava – Petřkovice, potřebný souhlas zřizovatele (rady městského ob-

vodu) vždy 

 

c) ukládá  

starostovi předložit tento návrh dle bodu a) zastupitelstvu ke schválení 

51/3 Rada městského obvodu 

a) doporučuje     

zastupitelstvu u příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, vydat 

předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání darů účelově neurčených, a to do výše 15.000 Kč v 

jednotlivém případě (stávající limit je 3.000 Kč) 

 

b) bere na vědomí, 

že v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění, je třeba u darů účelově určených přijí-

maných Mateřskou školou Ostrava – Petřkovice, potřebný souhlas zřizovatele (rady městského 

obvodu) vždy  

 

c) ukládá  

starostovi předložit tento návrh dle bodu a) zastupitelstvu ke schválení 


