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U S N E S E N Í 
 

z 6. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 5. února 2019 

(č. 73/6 – 79/6) 

 

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

Omluveni :       I. Mikulica 

 

 

 

73/6 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č0143/ZM/1822/3 ze dne 30. ledna 2019, kterým schválilo opravu 

schváleného rozpočtu na rok 2019, ze které v rámci přerozdělení dotací ze SR v rámci souhrnného 

dotačního vztahu mezi SMO a městskými obvody vyplává snížení příspěvku na výkon státní 

správy a schválení níže uvedené opravy pro náš městský obvod 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit opravu schváleného rozpočtu MOb Petřkovice na rok 

2019 a schválit rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se: 

- sníží neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu  

na pol. 4112  ……………………. ……………………………………….………..  o   66 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ….............................................................  o   66 tis. Kč 

 

snížení účelové rezervy na krizové stavy  

- sníží běžné výdaje na § 5212, pol. 5901  ………………………………………… o   18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5213, pol. 5903  ………………………………………... o   18 tis. Kč 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočet MOb Petřkovice na rok 2019 po opravě 

74/6 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice ke dni 

31.12.2018 

75/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jozefa Škúciho, Hlučínská 120/246, O. – Petřkovice, ze dne 28. 1. 2019, o souhlas s 

umístěním dřevěného posezení na pozemku parc. č. 475 o rozměrech 3 x 4 m v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

s umístěním dřevěného posezení na pozemku parc. č. 475 o rozměrech 3 x 4 m v kat. území 

Petřkovice u Ostravy   
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76/6 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek-Místek, která  na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, ze dne 22.1.2018, o stanovisko k plánované stavbě – 

zemní kabelová přípojka NN pro parc. č. 1875/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, které bude sloužit pro 

vydání územního souhlasu, popř. územního rozhodnutí; místem stavby je parc. č. 1874/5 a 1875/4 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se stavbou „Zemní kabelová přípojka NN pro parc. č. 1875/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy“  na 

pozemku parc. č. 1874/5 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, za podmínky, že zemní kabelová přípojka 

bude provedena protlakem; v případě nemožnosti realizace protlaku bude u překopu vozovky 

proveden nový asfalt 1 m na každou stranu kabelu 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu stanoviska 

77/6 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Profiprojekt s.r.o. Frýdek-Místek, ze dne 21.1.2019, o uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a společností PROFI PROJEKT s.r.o., Frýdek-Místek, IČ: 27779319, která 

zastupuje společnost ČEZ Distribuce, Děčín IV-Podmokly, o umístění podzemní kabelové přípojky 

NN 0,4 kV do pozemku  parc. č. 604/1, k.ú. Petřkovice u Ostravy o předpokládané délce 1 m dle 

situačního výkresu č. 8016398  

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a společností PROFI PROJEKT s.r.o., Frýdek-Místek, 

IČ: 27779319, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035, k dotčené nemovitosti parc. č. 604/1, k. ú. Petřkovice u Ostravy, dle 

situačního výkresu č. 8016398, jedná se o umístění podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV o 

předpokládané délce 1 m; jednorázová náhrada bude činit 400,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

78/6 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

Miroslavy Hrubé, ze dne 29. 1. 2019, o schválení opraveného soupisu vyřazeného majetku, 

původně schváleno na radě MOb Petřkovice 13. 11. 2018, usnesení č. 3/1, kdy celková hodnota 

odepisovaného majetku je o 90 Kč nižší, jedná se o chybu v psaní 

 

b) souhlasí  

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

organizace takto: 
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79/6 Rada městského obvodu 

a) projednala   

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

Miroslavy Hrubé, ze dne 31. 1. 2019, o souhlas s financováním školní asistentky v měsíci únor 

2019 z provozních peněz mateřské školy, jedná se o překlenovací období mezi projekty OPVVV 

„Šablony pro MŠ I.“ a „Šablony II.“ 
 

b) souhlasí 

s financováním školní asistentky v měsíci únor 2019 z provozních peněz mateřské školy 

 
 

 
 Rudolf Schmuch     Mgr. Monika Konečná 

 místostarosta členka rady 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

ve výši 101 318,90 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 


