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U S N E S E N Í 
 

ze 4. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. ledna 2019 

(č. 52/4 – 67/4) 

 

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

Omluveni :       -  

 

 

52/4 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 0014/ZM1822/2 ze dne 12. prosince 2018, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se sníží neinvestiční účelová dotace poskytnutá našemu městskému 

obvodu v roce 2018 na akci Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka pro financování v roce 2019; jedná se o prostředky na zpracování 

projektové dokumentace ve výši 479 tis. Kč a část nevyčerpaných prostředků na tuto akci ve výši 

2 095 tis. Kč 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 50/2018 kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 14004 ……….  o  18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5139, ÚZ  14004 …………………….………..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5021, ÚZ  14004 ………………………………  o 16 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 363/RM 1822/7 ze dne 18. prosince 2018, kterým schválila na základě 

rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Petřkovice ve výši 17 427,- Kč na 

výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2018 
 

d) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 51/2018 kterým se: 

- snižují běžné výdaje na § 2333, pol. 5171, ÚZ 93 ……………………………..  o 2 095 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 2333, pol. 5169, ÚZ 93 ……………………………..  o    479 tis. Kč 

 

e) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 1/2019, kterým se: 

- zvýšíběžné  příjmy na § 3392, pol. 2321 ................................................................   o   100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ................................................................   o   100 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu na nákup darů na ples městského obvodu do soutěže o ceny a to v příjmech i 

výdajích) 

53/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 604/1 o výměře 250 m
2 

 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Ivoně Horké a Petru Kočárkovi, Hlučínská 753/280a, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s 

tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 2. 2018 za nájemné ve výši 500,- Kč/rok, za 

účelem zahrady 
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

54/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Ing. arch. Martiny Bedrunkové ze dne 26. 11. 2018, která na základě plné moci zastupuje 

městský obvod Petřkovice, o vyjádření ke stavbě „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice“ 

na pozemcích parc. č. 1813/2 a 1813/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy; jedná se o přístavbu a 

stavební úpravy stávající budovy mateřské školy 

 

b) vydává 

souhlasné vyjádření ke stavbě „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice“ na pozemcích parc. 

č. 1813/2 a 1813/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

55/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost stavebního úřadu ÚMOb Petřkovice o vyjádření městského obvodu k uložení splaškové 

kanalizace do místních komunikací III. tříd v rámci stavby „Petřkovice – kanalizační stoka T, část 

B – IV. a V. etapa“ 

 

b) vydává 

souhlas s uložením splaškové kanalizace do místních komunikací III. tříd – ul. Balbínova  1c, 

Vzdálena 33c, Srnčí 22c, Větrov 32c, U Odry 28c, Do Luk 2c, Za Obchodem 34c, Havraní 4c, 

Žaludová 35c, K Lidicím 9c, Sokolí 21c, dle předložených „Celkových situačních výkresu stavby 

1:1000 – část 1 a část 2, č. výkresů PRO-9782- C.2.1 a PRO- 9782- C.2.2“  v rámci stavby 

„Petřkovice – Kanalizační stoka T, část B – IV. a V. etapa“ s podmínkou: 

- povrch všech místních komunikaci bude po zhotovení stavby proveden nově v celé délce a šířce 

komunikace, včetně znovuzřízení spodní konstrukce komunikace 

56/4 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Povodí Odry, s.p. o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy o 

právu provést stavbu mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Povodí Odry, s.p., pro 

plánovanou realizaci stavby „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka“ na pozemcích parc. č. 1958/5, 1958/22, 1958/23, vodní plocha, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu 

mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská 

Ostrava, 702 00, IČ 70890021, pro plánovanou realizaci stavby „Protipovodňová opatření – oprava 

opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ na pozemcích parc. č. 1958/5, 1958/22, 

1958/23, vodní plocha, k. ú. Petřkovice u Ostravy, ve sjednané výši náhrady za zřízení služebnosti 

250,- Kč/m
2 

. 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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57/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Jana Ondruše „EL-EKO“, Píšť, ze dne 19.12. 2018, který na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a.s.,  o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení věcného břemene k 

nemovitosti parc. č. 1921, ostatní plocha - uložení zemní kabelové vedení NN zaústěného do 

rozpojovací skříně SP-100 (R219) umístěné na stávajícím betonovém stožáru č. 469, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

  

b) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035,  na zřízení věcného břemene 

k nemovitosti parc. č. 1921, ostatní plocha - uložení zemní kabelové vedení NN zaústěného do 

rozpojovací skříně SP-100 (R219) umístěné na stávajícím betonovém stožáru č. 469, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy; rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2120-

130/2018, délka uložení kabelu činí 15 m, jednorázová náhrada činí 6000,- Kč bez DPH 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

58/4 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že po dobu rekonstrukce nebytového prostoru – velkoskladu, v suterénu Kulturního domu 

v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 55,5 m
2
, tento nemůže nájemce paní Naděžda Grichniková 

užívat 

 

b) rozhodla 

že po dobu rekonstrukce nebytového prostoru – velkoskladu, nebude účtován nájem a služby za 

pronájem nebytového prostoru v suterénu Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích, o výměře  

55,5 m2, paní Naděždě Grichnikové, IČ 71803530, a to po celou dobu rekonstrukce daného 

prostoru, s účinností od 1.1.2019  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

59/4 Rada městského obvodu 

a) pověřuje 

starostu MOb Petřkovice k zahájení jednání na odboru dopravy MMO, které se týká dopravní 

situace a  zvýšení bezpečnosti provozu na ul. Koblovské a staré Hlučínské, zvláště v úseku 

přechodu školních dětí přes vozovku  (např. úsekové měření, semafory na přechodech, 

zpomalovací ostrůvky) 

 

b) rozhodla 

že po dobu rekonstrukce nebytového prostoru – velkoskladu, nebude účtován nájem a služby za 

pronájem nebytového prostoru v suterénu Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích, o výměře  

55,5 m2, paní Naděždě Grichnikové, IČ 71803530, a to po celou dobu rekonstrukce daného 

prostoru, s účinností od 1.1.2019  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
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60/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STAVIA - silniční stavby a.s., Ostrava – Kunčičky, ve výši 

20.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2019 (ples městského obvodu) 

b) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STASPO, spol. s r.o. Ostrava – Radvanice, ve výši 30.000,- Kč 

na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2019 (ples městského obvodu) 

c) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – Petřkovice, ve výši 

50.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2019 (ples městského obvodu) 

d) zmocňuje 

starostu podpisem darovacích smluv dle bodů a) až c) tohoto usnesení 

Z.: starosta                                                                                                                 

 
61/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. xxx/21055 mezi SMO - 

Městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., smlouva se týká 

domu č.p. 239/5 na ul. k Černavám v Ostravě – Petřkovicích (restaurace Staré nádraží), s účinností 

od 1.12. 2018, jak požaduje OVaK a.s. 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

 

62/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na pronájem prostor určených k podnikání v domě č.p. 239/5 

na ul. K Černavám v Ostravě – Petřkovicích, mezi  společností STARÉ NÁDRAŽÍ s.r.o., IČ 

0750148,  a SMO,  městským obvodem Petřkovice, kdy tímto dodatkem se stanovuje měsíční 

záloha za dodávku vody a za odvádění odpadních vod ve výši 3000,- Kč/měsíc, s účinností od 1.2. 

2018, na základě nové smlouvy uzavřené se společností OVaK a.s.  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 3 

63/4 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Adama Levita ze dne 11. 12. 2018, o změnu nájemce u stávající Smlouvy o nájmu 

nebytového prostoru v domě č.p. 17 na ul. Hlučínská v Ostravě  - Petřkovicích,  ze spolku 

Moravskoslezský sportovní klub, IČ  01496093 (kde je p. Levit prezidentem), na nástupnický 

subjekt MS sportovní institut, z.s., IČ 07346131, kde je p. Levit předsedou spolku 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

b) rozhodla  

o záměru změny Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 10. 4. 2018, kdy se mění nájemce 

ze spolku Moravskoslezský sportovní klub, IČ  01496093, na nástupnický subjekt MS sportovní 

institut, z.s., IČ 07346131, kde je p. Levit předsedou spolku 

64/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, příspěvková organizace, p. Miroslavě Hrubé, v souladu s nařízením vlády č. 263/2018 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2019 

65/4 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády č. 

263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2019 

66/4 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi SMO, 

Městským obvodem Petřkovice a společností ASEKOL a.s. Praha 4, dodatek se týká změny 

zařazení skupin elektrozařízení v souvislosti se změnou legislativy od 1. 1. 2019 (box na zpětný 

odběr drobného elektrozařízení v přízemí budovy radnice) 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

67/4 Rada městského obvodu 

a) jmenuje  

dva členy Školské rady při Základní škole Ostrava – Petřkovice, kteří jsou jmenovaní za 

zřizovatele (městský obvod Petřkovice), a to Ivo Mikulicu a Pavla Kukučku, na 3 leté období, 

s účinnosti od 1.1.2019 


