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U S N E S E N Í 
 

z 13. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. května 2019 

(č. 170/13 – 178/13) 

 

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

Omluveni :       Mgr. M. Konečná 

 

 

 

170/13 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 7. května 2019 č. 01289/RM1822/21, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na zajištění voleb do 

Evropského parlamentu konaného ve dnech 24. a 25. května 2019 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 14/2019, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98348, org. 511......  o 58 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5021, ÚZ 98348 ……………………….………  o 45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5011, ÚZ 98348 ……………………….……… o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5031, ÚZ 98348 ……………………….……… o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5032, ÚZ 98348 ……………………….………  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5139, ÚZ 98348 ………………………….……  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5156, ÚZ 98348 …………………….…………  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5161, ÚZ 98348 ………………….……………  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5162, ÚZ 98348 ……………….………………  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5169, ÚZ 98348 ………………….……………  o   3 tis. Kč 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  15/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..…     o 454 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6121, ÚZ 3590……………………....…..     o 454 tis. Kč        

(Přesun finančních prostředků z rezerv na schodišťovou plošinu v budově ÚMOb Petřkovice)  

171/13 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za rok 

2018 vyhotovenou auditorem  firmou HZ BRNO, spol. s r.o. na základě přezkoumávání ze dne 

26.03.2019, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření  za rok 2018 nebyly zjištěny 

žádné  chyby a nedostatky 

172/13 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 

17 – byt č. 2“ uchazeči: 

Miroslav Strachota - VOTOP 
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174/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek-Místek, IČ 28633504, o vyjádření ke stavbě 

„Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv“, na pozemcích parc. č. 125, 605/1, 604/1, jedná se o 

přeložku 2 ks stávajících betonových sloupů a souvisejícího vzdušného vedení NNv a 

souvisejících stávajících přípojek NNv 

 

b) souhlasí    

s navrhovanou přeložkou nadzemního vedení NN v rámci stavby „Ostrava-Petřkovice 606, 

přeložka NNv“ na pozemcích parc. č. 125, 605/1, 604/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 
175/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ORC recycling s.r.o., Ostrava-Petřkovice, IČ 01979680, o opravu místní 

komunikace – ul. K Lidicím, v délce cca 200 m 

 

b) bere na vědomí  

sdělení investičního odboru MMO ze dne 29.4.2019, že tato oprava místní komunikace nespadá 

do příslušnosti města, ale je v pravomoci městského obvodu  

 

Na Svahu 9, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 15438112 

za cenu nejvýše přípustnou:  184 536,- Kč vč. DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zakázky malého rozsahu na realizaci stavby 

„Rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 17 – byt č. 2“ 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 

173/13 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Prodloužení zpevněného povrchu ul. 

Včelařská“ uchazeči: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky  

zastoupená místopředsedou představenstva František Kročilem 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  

za cenu nejvýše přípustnou:  470 005,85 Kč vč. DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zakázky malého rozsahu na realizaci stavby 

„Prodloužení zpevněného povrchu ul. Včelařská“ 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 



 - 3 - 

c) nesouhlasí 

s opravou místní komunikace – ul. K Lidicím, finanční náklady na tuto opravu jsou příliš vysoké 

a v letošním rozpočtu na ni nejsou vyčleněny finanční prostředky 

 
176/13 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Lucie Stočesové  ze dne 2.5. 2019 o povolení kanalizační přípojky pro rodinný dům 

Balbínova 901/24d  a pozemek 1894/8, k. ú. Petřkovice u Ostravy  

 

b) souhlasí 

s vybudováním kanalizační přípojky pro rodinný dům Balbínova 901/24d  a pozemek 1894/8, k. 

ú. Petřkovice u Ostravy, v obecních pozemcích parc.č. 1894/1 a 1892/16 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, obecní pozemek bude poté uveden do původního stavu (asfalt a recyklát) 

 
177/13 Rada městského obvodu 

a) mění 

termín konání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice z původního termínu 13.6. 2019 na 

nový termín 17.6. 2019, důvodem je kolize původního termínu s akcí statutárního města Ostravy 

„Dům roku“, na které bude požadována účast některých našich zastupitelů 

 

 
 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

178/13 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.5. 2019 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a společností MV Stavby Vjačka s.r.o., který se týká prodloužení lhůt plnění u stavby 

„Dodávka interiéru Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ takto: 

SO 01 – Společenský sál – do 15.9.2019 

SO 02 – rekonstrukce bytů – do 15.6.2019 

SO 04 – Restaurace a kuchyň – do 15.6.2020 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 


