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U S N E S E N Í 
 

ze 7. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. února 2019 

(č. 80/7 – 90/7) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

80/7 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4 /2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………….……...  o 50  tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151 …………………………...…………...….  o 50  tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu vody v nebytovém prostoru – Restaurace staré 

nádraží) 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………….……...  o 30  tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 …………………………...…………...….  o 30  tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na nákup lednice do kuchyně MŠ Petřkovice) 

81/7 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a příspěvky v roce 2019 

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací a příspěvků  z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na rok 2019 

příjemcům  takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

50 000,- Drobná údržba zbrojnice, obnova materiálně – 

technické základny, sportovní a kulturní vyžití 

Knihovna města Ostravy 10 000,- Podpora čtenářství prostřednictvím obohacení 

knihovního fondu a realizace akcí pro děti a mládež. 

Uskutečnění akcí projektu Bookstart – S knížkou do 

života 

Český svaz včelařů 

ZO Petřkovice 

10 000,-  Na činnost v roce 2019 (chov včelstev, zajišťování 

opylovací činnosti v regionu, nutné tlumení včelích 

nákaz, organizování spolkové činnosti) 

Český zahrádkářský 

svaz 

ZO Ostrava - Petřkovice 

30 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (provoz ZO, 

výstavy, kroužek  Mladý zahrádkář, akce pořádané ZO) 

Klub přátel hornického 

muzea 

20 000,- Vydání čtyř hornických zpravodajů KPHMO, z.s. 

 

Billiard Club Ostrava 10 000,- Nákup kulečníkového vybavení, pořádání turnaje 

Rudolf Schmuch 3 000,-  Na fotbalový turnaj pro neregistrované občany 

Petřkovic a okolí od 6 do 90 let 
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Nadace LANDEK 10 000,- Na vydání 22. Hornického kalendáře 

Alena Gajdečková 5 000,- Nákup potřebného nářadí a materiálu k údržbě 

vybavení hřiště a údržbě zeleně na hřišti na ul. 

Balbínova 

Tělovýchovná jednota  

Ostrava - Petřkovice   

30 000,- Na provoz spolku, provozní náklady spojené s jeho 

činností, akce, turnaje v roce 2019 

 

c) schvaluje 

poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na rok 2019 příjemci takto: 
 

Hultschiner – Soldaten z.s. 3 000,-  Na poplatky v archivech a poplatky za vedení 

webových stránek 

 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice  na rok 2019 takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 
Účel dotace 

FC ODRA Petřkovice z.s. 200 000,-  Na činnost v roce 2019 (úhrada energií, vodné a 

stočné, včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, 

ošetřování trávníku, opravy majetku v areálu 

(opravy a revize), rekonstrukce travnaté plochy a 

péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, 

pronájem prostor pro přípravu (tělocvičny, haly, 

hříště, posilovny), úhrada cestovních nákladů k 

zápasům jednotlivých kategorií – pouze autobusy, 

materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, 

odměny rozhodčím, delegátům a pořadatelům 

utkání a turnajů, úhrada startovného na  turnajích 

mládežnických kategorií a turnajích pořádaných 

MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na 

turnajích pořádaných FC Odra 

Senioři ČR, základní 

organizace Petřkovice 

80 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a 

společenskou činností pro členy i širší veřejnost, 

včetně akcí taneční skupiny Cantry Girls. 
 

 
e) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo 5/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………….. o  181 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ………………………………… o    50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5331 (Knihovna města Ostravy) ……….…….. o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  ............................... o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz) ...................... o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea)  .............. o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Billiard Club Ostrava)  …………........... o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Rudolf Schmuch) .................................... o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5221 (Nadace Landek)   ……………………… o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Alena Gajdečková)………….…………. o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Ostrava Petřkovice )………….….…. o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5222 (Hultschiner – Soldaten, z.s. )………….. o      3 tis. Kč 
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82/7 Rada městského obvodu 

a) projednala 

svěření části pozemku parc. č. 1454/2, nově dle návrhu geometrického plánu č. 2132-5/2019 

označené jako pozemek parc. č. 1454/32, o výměře 273 m
2
,
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

do správy městského obvodu  

 

b) souhlasí  

s převodem části pozemku parc. č. 1454/2 nově dle návrhu geometrického plánu č. 2132-5/2019 

označené jako pozemek parc. č. 1454/32, o výměře 273 m
2
,
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

do vlastnictví Statutárního města Ostravy 

 

c) souhlasí  

se svěřením části pozemku parc. č. 1454/2  nově dle návrhu geometrického plánu č. 2132-5/2019 

označené jako pozemek parc. č. 1454/32, o výměře 273 m
2
,
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

do správy městského obvodu  

 

 

 

 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo  6/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...................................................................  o   200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ..................................................................  o   200 tis. Kč 

(Dotace FC ODRA Petřkovice) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...................................................................... o   80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Senioři ČR)……......................……..……  o   80 tis. Kč 

(Dotace Senioři ČR) 

83/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, pro období leden – prosinec 2019, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek Nawrath, Ludgeřovice, IČ 

06395074,  odměnu ve výši max. 50.000,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 

 

84/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, pro období leden – prosinec 2019, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslavem Průšou, Havířov, IČ 10032860, za odměnu ve 

výši max. 66.000,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 
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85/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“, pro období leden – prosinec 2019, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a společností Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., 

Ostrava – Zábřeh, IČ 26833611, za odměnu ve výši max. 30.000,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 

86/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku sekačky „Žací sekačka“ 

v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu, s tím, že termín pro podání 

nabídek je do 1.3.2019 do 10.00 hod. 

87/7 Rada městského obvodu 

a) projednala   

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

Miroslavy Hrubé, ze dne 15.2. 2019, o vydání souhlasu se zapojením MŠ do dotačních projektů 
 

b) souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace,  do 

dotačního projektu MŠMT a EU v rámci  OPVVV „Šablony II.“, s realizací v období 03/2019 až 

02/2021 

 

c) souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace,  do 

Programu na podporu vzdělávání a talent managementu na území statutárního města Ostravy pro 

rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020, projektový záměr „Klub nadaných dětí Všeználek“  

88/7 Rada městského obvodu 

a) projednala   

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

Miroslavy Hrubé, ze dne 15.2. 2019, o poskytnutí mimořádného příspěvku mateřské škole na ná-

kup lednice do kuchyně MŠ, původní nelze opravit 
 

b) rozhodla 

o poskytnutí mimořádného příspěvku Mateřské škole Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěv-

ková organizace, ve výši 30 000 Kč, na nákup nové lednice do kuchyně MŠ   

89/7 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí příspěvku Základní škole Ostrava – Petřkovice ve výši 1000,- Kč/1 žák 1. třídy ve šk. 

roce 2019/2020, z rozpočtu městského obvodu Petřkovice, celková částka bude upřesněna po 

nástupu dětí do 1. třídy 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

90/7 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci ředitelky ZŠ Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o připravovaném cykloturistickém kurzu 

žáků 8. tříd v červnu 2019  

 

b) rozhodla 

o poskytnutí příspěvku 30 000,- Kč Základní škole Ostrava – Petřkovice na tuto akci  


