
 - 1 - 

U S N E S E N Í 
 

z 11. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. dubna 2019 

(č. 149/11 – 163/11) 

 

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

Omluveni :       M. Pachomov 

 

 

 

 

 

149/11 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  11/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………  o  205 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171……...............…………………….……   o  205 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na opravu Sokolovny)   

150/11 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136,Ostrava – Petřkovice za rok 2018; součástí účetní závěrky je  rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva. 

 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava 

– Petřkovice za rok 2018; součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a  ztrát , příloha a 

inventarizační zpráva 

151/11 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice za rok 

2018 ve výši 87 210,95 Kč; z toho 22 312,71 Kč v hlavní činnosti a 64 898,24 Kč hospodářské 

činnosti 

 

b) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice za rok 

2018 ve výši 43 084,13 Kč 

 

c) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 87 210,95 Kč Základní škole  

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 

 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 43 084,13 Kč Mateřské škole  

Ostrava -Petřkovice  do rezervního fondu 
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152/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost PIPS SK s.r.o., Bratislava, pověřenou investorem stavby Statutárním městem Ostrava 

k projektování a projednání projektové dokumentace stavby „ Dostavba kanalizace v ulici 

Hluboká“, o vyjádření pro předmětnou stavbu dle předložené projektové dokumentace a žádost o 

vydání souhlasu s navrhovanou stavbou – souhlas vlastníka dotčených pozemků dle zákona č. 

183/2006 § 184a 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací stavby „ Dostavba kanalizace v ulici Hluboká “ vypracovanou spol. 

PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava 

 

c) vydává souhlas  

s navrhovanou stavbou s podmínkou: povrch pozemku parc.č.1915/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v kat. území Petřkovice u Ostravy bude v celé šířce (cca 3m) a délce stoky A a stoky 

AB umístěných v pozemku parc.č.1915/1 proveden s asfaltovým povrchem 

 
153/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Zdeňka Komárka, ul. Hlučínská, O.- Petřkovice, o pokácení stromu (ořechu) na pozemku 

parc. č. 605/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy (pozemek svěřen do správy Městského obvodu 

Petřkovice); strom je z velké části uschlý a odlamují se větve, hrozí možnost úrazu, případně 

stržení hlavního přívodu elektřiny k domu na sousedním pozemku 

 

b) rozhodla 

o provedení zdravotního ořezu stromu; odstranění všech suchých větví a větví zasahujících do 

vedení NN pro RD na sousedním pozemku 

 
154/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1260/45 o výměře 300 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Ireně Poledníkové, Údolní 691/32a, O. – Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 5. 2019, za nájemné ve výši 600,- Kč/rok, za účelem zahrady 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
155/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Moniky Janků, ul. Petřkovická, O. – Petřkovice, ze dne 3. 4. 2019, o skončení pronájmu 

části pozemku parc. č. 1571 o výměře 261 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 261 m
2  

dohodou
 
ke dni 30. 4. 2019  
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156/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 10. 2017 na pronájem části pozemku parc. č. 

1768/3 o výměře 800 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy mezi Městským obvodem Petřkovice 

a p. Milanem Vjačkou, z důvodu nového geometrického plánu, kterým byl pozemek nově označen 

jako parc. č. 1768/4 a tím byla změněna výměra na 442 m
2
, s účinnosti od 1. 5. 2019, za nájemné 

ve výši 4 420,- Kč/rok, za účelem zahrady 

 

b) rozhodla 

o uzavření  Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 10. 2017, s p. Milanem Vjačkou, 

Ludgeřovice, na pronájem pozemku parc. č. 1768/4 o výměře 442 m
2
, za nájemné ve výši 4 420,- 

Kč/rok 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  

 
157/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úprava zastávek MHD – Hornické 

muzeum“ (2 ks) uchazeči: 

ing. Petr Kopec s.r.o. 

sídlo: Televizní 425/14b, 725 28 Ostrava – Lhotka 

IČ: 25835491 

DIČ: CZ25835491 

zastoupená: Ing. Petr Kopec – jednatel společnosti 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 832.480,- Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: ing. Petr Kopec s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
158/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

vytápění bytového domu ul. Hlučínská č. p. 17 – byt č. 2“ v rozsahu popisu, třem společnostem 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 26.4.2019 do 13 hod. 

 
159/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

zpevněného povrchu ul. Včelařská“ v rozsahu popisu, třem společnostem s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 26.4.2019 do 13 hod. 
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160/11 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, ze dne 12.4. 2019, o poskytnutí mimořádné zálohy 

z ročního příspěvku, ve výši 30 tisíc Kč, na pokrytí nedoplatku za plyn za období 9/2017 – 3/2018    

 

b) souhlasí   

s poskytnutím této mimořádné zálohy z ročního příspěvku školce, ve výši 30.000 Kč, a to v dubnu 

2019 

 
161/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností města Ostravské komunikace a.s., která se týká společného postupu při nákupu 

posypové soli, kdy společnost Ostravské komunikace a.s. byla vybrána městem jako tzv. centrální 

zadavatel 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem této smlouvy 

 
162/11 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 18/2019 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR-Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO - městským obvodem 

Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis dlouhodobého hmotného 

majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku na 

základě každoroční inventarizace 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 18 ke smlouvě o výpůjčce 

 
163/11 Rada městského obvodu 

a) schvaluje   

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice v období 04/2019 – 06/2019 takto: 16.4., 29.4., 

14.5., 28.5., 11.6. a 25.6. 2019 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


