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U S N E S E N Í 
 

z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 5. března 2019 

(č. 91/8 – 116/8) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

 

91/8 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 7 /2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6399, pol. 5329, ZJ. 26…………………...………….......  o  1 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku pro Sdružení obcí Hlučínska) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o  150 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171…………………...………….................  o  150 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na opravu piana v KD) 

92/8 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace ma-

jetku, závazků a pohledávek příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučín-

ská 136, Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2018 
 

b) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace ma-

jetku, závazků a pohledávek  příspěvkové organizace  Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2018 

93/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavů došlo v roce 2018 u účtu  022  k přírůstku ve výši  144 000,- Kč ( zahradní infota-

bule),  dále pak nákupem nového konvektomatu do jídelny za 298 736,- Kč. Zároveň došlo 

k vyřazení konvektomatu starého v hodnotě 301 636,30 Kč (úbytek); 

dále pak došlo k pohybu na účtu 028 ve výši 300 511,- Kč (nákup drobného dlouhodobého hmot-

ného majetku), dále pak u téhož účtu došlo k vyřazení majetku ve výši 56 098,- Kč; 

tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MO Petřkovice k datu  01.04.2019; 

celkový stav majetku ZŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 01.04.2019, který bude jako pří-

loha součástí dodatku  č. 24  zřizovací listiny ZŠ:  

Účet Hodnota majetku v Kč 

018  (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     98 842,50 

021  (budovy)     86 144 689,37   
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022  (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       2 215 509,67 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek) 4 065 904,58  

031  (pozemky) 3 108 430,67 

C e l k e m  95 633 376,79  
 

94/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavů došlo v roce 2018 u účtu  028 (drobný dlouhodobý majetek) k přírůstku ve výši  

28 906,10 Kč (nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu došlo 

k vyřazení majetku ve výši 101 318,90 Kč; 

tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MO Petřkovice k datu  01.04.2019; 

celkový stav majetku MŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 01.04.2019, který bude jako pří-

loha součástí dodatku  č. 21  zřizovací listiny MŠ:   

Účet Hodnota majetku v Kč 

018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek             8 052,00 

021  (budovy + stavby)     15 063 721,14 

022  (pracovní stroje a vybavení)          606 997,00 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek       1 301 807,00  

031  (pozemky) 331 133,60       

C e l k e m  17 311 710,74 
 

95/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit převod majetku  - rozšíření místního rozhlasu – ozvu-

čení pro venkovní prostory na ulici Hlučínské 136, v Ostravě – Petřkovicích v účetní hodnotě  

76 928,17  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská č.p. 136  k 1.4.2019 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organi-

zace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu narovnání 

evidence předaného majetku na základě přírůstků v roce  2019, který nabývá účinnosti dnem 

01.04.2019 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

96/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit: 

- převod majetku - opěrná zídka k záhonu okrasných a užitkových rostlin v zahradě MŠ Petřko-

vice, v účetní hodnotě  202 421,69  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  Mateřská 

škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670 k 1.4.2019; 

- převod majetku  - nový plot mezi budovou MŠ a komunikací „Nová Hlučínská“ v areálu  MŠ 

Petřkovice, v účetní hodnotě  253 929,39  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  Ma-
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97/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

svěření pozemků parc. č. 1906/3 o výměře 4140 m
2
 a 1906/7 o výměře 1259 m

2
 v kat. území Pet-

řkovice u Ostravy do správy městského obvodu, jedná se o chodníky podél komunikace Hlučín-

ská 

 

b) souhlasí  

s převodem pozemků parc. č. 1906/3 a 1906/7 v kat. území Petřkovice u Ostravy do vlastnictví 

Statutárního města Ostravy 

 

c) souhlasí  

se svěřením pozemků parc. č. 1906/3 o výměře 4140 m
2
 a 1906/7 o výměře 1259 m

2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy do správy městského obvodu Petřkovice 

 

d) ukládá 

odboru výstavby zaslat žádost o předchozí souhlas Rady města se svěřením pozemků parc.                       

č. 1906/3 o výměře 4140 m
2
 a 1906/7 o výměře 1259 m

2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

včetně výpisu z usnesení  

 
98/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti TANDEM Production, spol. s r. o., Ostrava-Petřkovice, ze dne 1. 3. 2019,  kte-

rou podala na základě plné moci Ing. Barbora Honeiserová , o připojení pozemku parc. č. 1875/4 

na místní komunikaci ul. Kosatcová pozemek parc. č. 1874/5 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, žadatel 

plánuje na pozemku parc.č. 1875/4 výstavbu RD 

 

b) vydává 

souhlas s připojením pozemku parc. č. 1875/4 na místní komunikaci ul. Kosatcová pozemek parc. 

č. 1874/5 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, pomocí sjezdu na tuto místní komunikaci Kosatcová 

 
99/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2019, kterou se ruší OZV SMO č. 8/2015, kterou se reguluje 

provoz loterií a jiných podobných her na území SMO; přijetím Navrhované OZV bude na celém 

území SMO platit úplných zákaz provozování technické hry 

 

teřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670 k 1.4.2019; 

celková hodnota předaného majetku činí 456 351,08 Kč 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organi-

zace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, kterým dochází k účetnímu narovnání 

evidence předaného majetku na základě přírůstků v roce  2019, který nabývá účinnosti dnem 

01.04.2019 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 
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b) nemá námitek 

k návrhu obecně závazné vyhlášky č. xx/2019, kterou se ruší OZV SMO č. 8/2015, kterou se re-

guluje provoz loterií a jiných podobných her na území SMO.  

 

c) souhlasí 

se schválením Navrhované vyhlášky č. xx/2019, kterou se ruší OZV č. 8/2015, kterou se reguluje 

provoz loterií a jiných podobných her na území SMO 

 
100/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh, že u všech nájmů na pronájem bytu nebo nebytového prostoru, bude uzavřen Dodatek ve 

znění: Vyúčtování služeb za předešlý rok se provede v případě nedošlých faktur (plyn, elektřina) 

na základě výpočtu skutečně vzniklých nákladů – tzv. dohadem 

 

b) souhlasí 

s uzavřením dodatků ke smlouvám na pronájem bytů a nebytových prostorů ve znění: vyúčtování 

služeb za předešlý rok se provede v případě nedošlých faktur (plyn, elektřina) na základě výpočtu 

skutečně vzniklých nákladů – tzv. dohadem 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem těchto dodatků 

 
101/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem garáže včetně pozemku parc. č. 1434/3 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, o výměře 27 m
2
, paní Romaně Šulové, Hlučínská 72/200, Ostrava – Petřkovice, za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 65 026,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku  

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

 
102/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1771/1 nově označeného dle geom. 

plánu č. 2105-534/2018 jako parc. č. 1771/13 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 168 m
2
, Pe-

trovi a Kateřině Čeganovým, Květná 931/21a, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého po-

sudku ve výši 107 285,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

 
103/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1538/3 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 

24 m
2
, Petrovi a Heleně Krettkovým, Vzdálená 252/6, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znalec-

kého posudku ve výši 6 720,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku 
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b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

 
104/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 47/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 

83 m
2
, p. Vojtěchu Kopečkovi, Jilemnického 1694/17, Hlučín, za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 49 800,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

     
105/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 778/135 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o vý-

měře 7 m
2
, společnosti Jiří Strouhal, s.r.o., Do Špice 744/35, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 9 100,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

 
106/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 778/81 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 

10 m
2
, Jiřímu a Evě Strouhalovým, Do Špice 717/33, Ostrava-Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 13 000,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento bod zastupitelstvu ke schválení 

 
107/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Pořízení žací sekačky“, uchazeči: 

CHLEBIŠ s.r.o. 

se sídlem Hrnčířská 266/14, Hlučín 

zastoupena Vladimírem Chlebišem, jednatelem 

IČ: 27848361 

za cenu nejvýše přípustnou:  307 933,- Kč včetně DPH 

jedná se o sekačku SCAG Patriot SPZ52-22FX 

 

b) rozhodla 

o uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem zakázky malého rozsahu na nákup samojízdné 

sekačky v požadovaných parametrech 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem 
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108/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku FC ODRA Petřkovice ze dne 18. 2. 2019 o příspěvek na vybudovanou studnu 

v areálu FC ODRA ve výši 130.000,- Kč vč. DPH 

 

b) nesouhlasí 

s poskytnutí příspěvku na vybudovanou studnu v areálu FC ODRA 

109/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Lubomíra Krpce, Ostrava – Petřkovice, ze dne 19. 2. 2019, o vybudování bezbariérového 

přístupu pro vozíčkáře do praktického lékaře v Ostravě–Petřkovicích v domě č.p. 148 na ul. Hlu-

čínské 

 

b) ukládá 

referentu investic prověřit možnost vybudování bezbariérového přístupu do této ordinace, vč. od-

hadu nákladů na tuto akci, a toto předložit na následné jednání rady 

110/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost organizace Green Gas DPB, a. s., Paskov, IČ 00494356, ze dne 22.2. 2019, o souhlas 

s prodloužením doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy,  ze 

dne 7.7.2014, o 5 let, oprávnění se týká vyhledávání a průzkum ložiska hořlavého zemního plynu 

v průzkumném území Lhotka u Ostravy, které zasahuje do MOb Petřkovice 

 

b) souhlasí 

s prodloužením doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy o 5 let 

111/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace 

„Nový park v Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem firmám s tím, že termín pro podání nabídek je 

do 18.3.2019 do 10 hod.  

112/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace 

„Zastřešení zpevněné plochy v areálu restaurace Staré nádraží v Petřkovicích“ v rozsahu popisu, 

třem firmám s tím, že termín pro podání nabídek je do 18.3.2019 do 10 hod.  



 - 7 - 

 
114/8 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

podanou výpověď z nájmu nebytových prostor dne 26.2. 2019 p.  Trung Tien Li , Ostrava, jedná se 

o nebytové prostory v kulturním domě č.p. 139/239 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, 

včetně žádosti o ukončení nájmu dohodou k 31.3. 2019 

 

b) souhlasí   

s ukončením nájmu těchto nebytových prostor dohodou k 31.3.2019 

 

c) zmocňuje  

starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu 

 

115/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o uzavření Smlouvy o dílo č. 19001003 mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností 

REDCOCK a.s., Ostrava, IČ 26840855, smlouva se týká pravidelné kontroly a servisu hasicích 

přístrojů a hydrantů v objektech městského obvodu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

 
 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

113/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zpevněné plochy a 

nové oplocení v areálu restaurace Staré nádraží v Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem společnos-

tem s tím, že termín pro podání nabídek je do 18.3.2019 do 10 hod.  

116/8 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vzdělávací pracovní cestu členky rady Mgr. Moniky Konečné do Itálie (Calabria) ve dnech 19.5. – 

26.5. 2019 v rámci Sdružení obcí Hlučínska 
 

b) schvaluje 

úhradu finančních nákladů spojených s touto pracovní cestou 


