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U S N E S E N Í 
 

z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 

 (č. 109/8 – 122/8) 

 

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

Omluveni :   

 

    109/8 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 5/2015, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324  ....................………..……………….   o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909  ...........................................................   o    30 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169 .............................................................   o    10 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ..............................................................   o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 .............................................................   o    10 tis. Kč 

 
    110/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

vyřazení majetku z účetní evidence MŠ 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence MŠ U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice takto: 

ve výši  4 228,-- Kč z účtu  018 0000 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) – program Excel  

 
    111/8 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, příspěvková organizace, o navýšení 

neinvestičních prostředků vybíraných v MŠ U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice z částky 

210,- Kč/měsíc na částku 300,- Kč/měsíc s účinností od  1. 9. 2015 

 
    112/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, takto: 

- ke změně stavu účtu došlo na účtu 018 0000 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 

software) , kdy  došlo k vyřazení majetku v hodnotě  4 228,- Kč, dále pak došlo k navýšení účtu 

028 0000 (drobný dlouhodobý hmotný majetek)  a to nákupem  z prostředků zřizovatele ve výši 

98 283,- Kč a k vyřazení nefunkčního a zastaralého  majetku z téhož účtu ve výši 32 218, - Kč 

- tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MOb Petřkovice k datu  1.4.2015. 
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b) bere na vědomí 

účetní hodnotu majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava- Petřkovice, k 1.4.2015: 
 

Účet Hodnota majetku v Kč 

018 000(drobný dlouhodobý nehmotný majetek             8 052,-- 

021 100 (budovy)     13 619 516,26   

021 200 (stavby)           930 432,80 

021 310 (zahradní nábytek) 40 250,00 

022 400 (samostatné movitě věci, pracovní stroje)            14 968,00 

022 700 (inventář)          482 716,00 

028 000 (drobný dlouhodobý hmotný majetek       1  219 748,10 

031        (pozemky) 331 133,60       

C e l k e m        16 646 816,76 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 

    113/8 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace 

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, takto: 

- ke změně stavu účtu došlo v roce 2014 u účtu  022  k přírůstku ve výši  259 545,- Kč (nákup 

nového konvektomatu do kuchyně ZŠ), dále pak u téhož účtu došlo k vyřazení majetku ve výši 

57 645,- Kč (vyřazena stará elektrická trouba); u účtu 028  (DDHM) došlo k přírůstku majetku 

ve výši  296 876,50  Kč a k vyřazení majetku ve výši 26 057,90 Kč 

- tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MOb Petřkovice k datu  1.4.2015 

 

b) bere na vědomí 

účetní hodnotu majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava- Petřkovice, k 1.4.2015: 
 

Účet Hodnota majetku v Kč 

018 000 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     96 818,50 

021 210 (budovy)     44 360 206,16   

021 220  (stavby)           389 887,49 

022 040 (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       1 322 034,30 

022 050 (samostatné movité věci, přístroje)              4 200,-- 

028 000 (drobný dlouhodobý hmotný majetek)       1 930 565,94 

031        (pozemky) 2 658 520,58 

C e l k e m    50 762 232,97 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 
    114/7 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2015 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit  poskytnutí účelových dotací a grantů včetně úhrad 

služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na 1. pololetí roku  2015 příjemcům  takto: 
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Svaz důchodců ČR           30 000 -  na rozvoj kulturních, sportovních a společenských aktivit   

                                                     místního sdružení v roce 2015 
 

FC ODRA                        80 000 -  na činnost v roce 2015 (na úhradu energií, včetně zálohových  

                                                       plateb, na údržbu areálu, ošetřování trávníku, opravy majetku  

                                                       v areálu, rekonstrukci travnaté plochy, pronájem tělocvičen,   

                                                       hal a hřišť, na úhradu cestovních nákladů k zápasům  

                                                       jednotlivých kategorií, na materiální zabezpečení jednotliv. 

                                                       kategorií, na úhradu startovného na turnajích mládežnických  

                                                       kategorií a turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava    

                                                                 

Sbor dobrovol. hasičů      15 000 -  na akce a činnost v roce 2015 (pálení čarodějnic, soutěže pro 

                                                        děti, na vyhodnocení soutěže PO očima dětí, den otevř. dveří, 

                                                       na soutěž sportovních družstev mladých hasičů, 

                                                       na soutěž družstev mužů a žen „Soutěž o pohár starosty, na 

                                                       Mikulášskou nadílku dětem a závěr. posezení na konci roku  

                                                       a na obnovu materiálně technické základny 
 

Tomáš Kudeljnjak             11 000 -  na akci „Běžecký závod pro děti a mládež a na rozvoj  

                                                       kulturních a společenských  aktivit 
 

Nadace  Landek                 5 000 -  na plnění nadačního programu roku 2015 
                                 

Český svaz včelařů            5 000 -  na činnost svazu v roce 2015 
 

Knihovna města Ostravy   5 000 -  na doplnění knihovního fondu,  na drobné věcné odměny do 

                                                       soutěží pro dětské čtenáře a na výtvarný materiál a potřeby k 

                                                       využití při  tvůrčích dílnách 
 

Klub přátel hornic. muzea  5 000 - na činnost klubu v roce 2015  
 

Vítek Alois                         5 000 -  na akci „ V. ročník penaltového rozstřelu“ 
 

Gajdečková Alena              5 000 -  na nákup materiálu potřebného k údržbě branek a  

                                                    volejbalových sloupků a k údržbě zeleně 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MO schválit rozpočtové opatření číslo  6/2015 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………  o  166 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)…….....…...  o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ……………..…...  o    80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ……………………...  o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5493 (p. Kudeljnjak) ……………...  o    11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek) ....................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  .............  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy)…..  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea)...  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vítek Alois) ...........................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5229  (Gajdečková Alena) ................  o      5 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 
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    115/8 Rada městského obvodu 

( k usnesení č. 86/5 ze dne 20. 1. 2015) 

a) doporučuje 

žádost  zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo 7/2015, kterým se: 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3330, pol. 5223 ............................................................  o    50 tis. Kč 

  
    116/8 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

dva zájemce o přidělění obecního bytu v domě č. p. 334 na ul. Petřkovické v O.-Petřkovicích 
 

b) rozhodla  

o  pronájmu bytu  č. 1 o velikosti 2+1  s WC, předsíní, spíží a  koupelnou  o výměře  87 m
2
           

v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích p. Natálii Chalupové nar. 12.1. 

1995, trvale bytem Husova 10, Opava,  a to na dobu určitou  s účinností od 01.04.2015 do  

31.03.2016, nejedná se o byt se sníženou kvalitou 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
    117/8 Rada městského obvodu 

a) ruší 

své usnesení č. 1230/84 ze dne 15. 7. 2014 o pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 

240m
2
 v kat. území  Petřkovice u Ostravy 

 
    118/8 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ENAG spo. s r. o. Ostrava, ze dne 23. 2. 2015, která zastupuje investora Euro 

Mall City s. r. o., Praha 8, o souhlas s projektovou dokumentací pro vydání územního 

rozhodnutí stavby „OUTLET ARENA MORAVIA Ostrava – Přívoz“, v rámci této stavby dojde 

k realizaci staveb SO 116 – Křížovatka  Hlučínská I/56 X Petřkovická III/01137, komunikace 

pěší- předlažba  a SO 914 – Výstavba SSZ křižovatky č.1086 Hlučínská X Stará Hlučínská na 

kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí  

s dokumentaci stavby „OUTLET  ARENA MORAVIA  Ostrava – Přívoz „ vypracovanou Ing. 

Jakubem Kašparem ze dne 02/2015 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí pro umístění stavby „OUTLET ARENA MORAVIA 

Ostrava – Přívoz“ na pozemcích parc. č. 1453/3, 1906/22, 1906/23, 1906/54, 1906/55 a 1906/56 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí pro umístění stavby nebo její části na pozemcích 

ve vlastnictví SMO, městského obvodu Petřkovice v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

    119/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy O.- Petřkovice pro školní 

rok 2015/16, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 

    120/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN), mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a provozovatelem distribuční 

soustavy  společností ČEZ Distribuce a.s, Děčín IV, která se týká připojení odběrného 

elektrického zařízení v bytě č. 3 v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, za úplatu ve výši 12500 Kč 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN), mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a provozovatelem distribuční 

soustavy  společností ČEZ Distribuce a.s, Děčín IV, která se týká připojení odběrného 

elektrického zařízení v bytě č. 4 v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, za úplatu ve výši 12500 Kč 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu těchto Smluv o připojení 

 
    121/8 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v 2. čtvrtletí 2015 takto: 14.4., 28.4., 12.5., 

26.5., 9.6. a 23.6. 2015 

122/8 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zveřejňování znění Smluv o dílo, uzavřených městským obvodem Petřkovice, od výše plnění 

100 000,- Kč, na webových stránkách městského obvodu Petřkovice, s účinností od 1.3.2015 


