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U S N E S E N Í 
 

z 10. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. dubna 2019 

(č. 137/10 – 148/10) 

 

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

Omluveni :       I. Mikulica  

 

 

137/10 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 …………………………………………  o   30 tis. Kč 

(Cyklo – turistický pobyt pro žáky ZŠ Petřkovice) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   37 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 …………………………………………  o   37 tis. Kč 

(Oprava havarijního stavu deš´tové kanalizace u KD)  

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5137 …………………………………………  o   45 tis. Kč 

(Nákup nových laviček do šaten a nového nábytku do Sokolovny) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88………………………………….  o   40 tis. Kč 

(Navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance UMOb) 

 

- sníží běžné výdaje na § 4349, pol. 5169 ………………………………………….  o  200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169………………………………………….  o    72 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5171  ………………………………………..  o  128 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z § ostatní sociální péče – senior taxi na úhradu úpravy terénu a 

další opravy a udržování v areálu Restaurace Staré nádraží) 

138/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC ODRA Petřkovice z.s. ze dne19.03.2019   o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na 

pořádání 9. ročníku mezinárodního turnaje „O pohár starosty Petřkovic 2019 LANDEK CUP“, ve 

dnech 4. a 5. 5. 2019   
 

b) rozhodla 

o poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  rok 2019  takto: 
 

Organizace Výše 

dotace v Kč 

Účel dotace 

FC ODRA 

Petřkovice, z.s. 

50  000, -  Na pořádání 9. ročníku mezinárodního turnaje „O pohár 

starosty Petřkovic 2019 LANDEK CUP“   
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140/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Regenerace hlavní travnaté plochy v areálu 

FC Odra Petřkovice“  uchazeči: 

EUROGREEN CZ s. r. o. 

se sídlem: Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 

IČ: 64651959 

DIČ: CZ64651959  

zastoupená: Ing. Tomáš Štěpař, jednatel 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 249 971,- Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: EUROGREEN CZ s. r. o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
141/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Pořízení schodišťové plošiny v budově č. p. 

135“  uchazeči: 

ALTECH, spol. s r.o. 

sídlo: 687 54 Bánov 479 

IČ: 46344861 

c) schvaluje           

rozpočtové opatření číslo  10/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 3429, pol. 5175 …………………..………………………  o   50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222……...............…………………….……...  o   50 tis. Kč 
 

(Přesun finančních prostředků z ostatní zájmové činnosti a rekreace na pořádání 9. ročníku 

mezinárodního turnaje „O pohár starosty Petřkovic 2019 LANDEK CUP“)   
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

139/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Martina Žabenského, ul. Květná, O. - Petřkovice ze dne 27. 3. 2019 o skončení pronájmu 

pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 576 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, uzavřený na pana 

Ivo Žabenského z důvodu úmrtí a žádost Martina Žabenského o pronájem tohoto pozemku parc. č. 

1768/3 o výměře 1 029 m
2
, výměra je upřesněna na základě nového geometrického plánu 

 

b) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 576 m
2 

z důvodu úmrtí nájemce
 
 

 

c) rozhodla 

o záměru  pronájmu pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 1 029 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         
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DIČ: CZ 46344861 

zastoupená: Ing. Antonínem Machalou, jednatelem společnosti 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 375.000,- Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: ALTECH, spol. s r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

142/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a 

kanceláře na budově č. p. 786“ uchazeči: 

MV Stavby Vjačka, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 995 369,89 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: MV Stavby Vjačka, s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

143/10 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Stavební úprava 

zastávek MHD – Hornické muzeum“ (2 ks) v rozsahu popisu, třem společnostem s tím, že termín 

pro podání nabídek je do 15.4.2019 do 14 hod. 

 

 

 

144/10 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh Příkazní smlouvy na zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky mezi 

SMO, městských obvodem Petřkovice a BON TENDR s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava 9 
 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky mezi 

SMO, městských obvodem Petřkovice a BON TENDR s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava 9, u 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, na akci 

„Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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147/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Základní školy Ostrava – Petřkovice, ze dne 27.3. 2019, o souhlas s převedením prostředků 

ve výši 49.965,46 Kč z rezervního fondu, který vznikl z výsledku hospodaření za rok 2017, do 

fondu investic 
 

b) souhlasí   

u příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, s převedením fin.  

prostředků ve výši 49.965,46 Kč z rezervního fondu, který vznikl z výsledku hospodaření za rok 

2017, do fondu investic, na opravu keramické pece a na opravy na budovách školy 

 

148/10 Rada městského obvodu 

a) schvaluje   

úpravu Zásad pro použití sociálního fondu zaměstnanců MOb Petřkovice, změna se týká článku 5) 

Příspěvek na stravné, kdy dochází k navýšení příspěvku na stravné, a to s účinností od 1.4. 2019 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

145/10 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 119/9 ze dne 19.3.2019) 

a) projednala 

žádost pana Milana Šrotka, bytem č. p. 315, Šilheřovice, o koupi pozemků parc. č. 851/1 a parc. č. 

851/2 ve vlastnictví SMO, nesvěřených městskému obvodu za účelem sjednocení vlastnictví 
 

b) bere na vědomí 

informaci místostarosty o proběhlém jednání s p. Šrotkem v dané věci 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 851/1, parc. č. 

851/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví SMO, nesvěřených městskému obvodu, za 

účelem sjednocení vlastnictví 
 

d) ukládá 

starostovi předložit tuto toto doporučení na jednání zastupitelstva ke schválení 

146/10 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti  AGOSTO FIN s.r.o., náměstí Msgre Šrámka 885/7,  Ostrava, o odkoupení 

pozemku p. č. 1929 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, který přímo sousedí s jejich nemovitostí, a který 

má společnost od městského obvodu v nájmu 
 

b)  souhlasí 

se záměrem prodat pozemek parc.č. 1929 o výměře 95 m
2
 v  k. ú. Petřkovice u Ostravy   

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto tento záměr prodeje na jednání zastupitelstva k dalšímu projednání 


