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U S N E S E N Í 
 

z 14. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. května 2015 

 (č. 180/14 – 194/14) 

 

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

Omluveni :   

  

  180/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele Základní školy Ostrava – Petřkovice  na vyřazení majetku z účetní evidence 

ZŠ v roce 2015 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence ZŠ Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice takto: 

- ve výši      80 409,-     Kč z účtu  902  

- ve výši      34 959,50  Kč z účtu  028,   

 kdy celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je  115 368,50 Kč 

 

  181/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, 

na rok 2015 o částku 26 166,- Kč, tj. celkem na rok 2015 odpisy ve výši  223 175,- Kč; 

finanční  prostředky  budou  na  účet MŠ zaslány  ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2015 a k  

15. 12. 2015; současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a 

to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

 

  182/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  15/2015, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3111, pol. 2122 .......................................................   o  27 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ......................................................   o  27 tis. Kč 

 

- snižují běžné výdaje na § 6171. pol. 5137 ........................................................   o   1 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5192 .......................................................   o   1 tis. Kč 

 

  183/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/2014/B ze dne 05. 05. 2014, kterým se 

prodlužuje panu Josefu Dustorovi, nar. 11. 03. 1957, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice nájemní poměr na byt č. 2 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích o 3 měsíce s účinností od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015 

 

b) rozhodla  

o uzavření  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3/2014/B ze dne 29. 05. 2014, kterým se 

prodlužuje paní Ivaně  Pařízkové, nar. 07. 08. 1964, trvale bytem Petřkovická 334,  
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Ostrava – Petřkovice nájemní poměr na byt č. 3 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v 

Ostravě – Petřkovicích o 12 měsíců s účinností od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016 

 

c) zmocňuje  

starostu podpisem dodatků k nájemním smlouvám 

 

  184/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 2 na ulici Petřkovické  č. p. 334 v Ostravě – 

Petřkovicích panu Josefu Dustorovi ve výši 15 789,- Kč; jedná se o dluh za měsíce 02/2015, 

03/2015 a 04/2015; jmenovaný uhradí svůj dluh v osmi splátkách a to 7 splátek á  2 000,- Kč 

a jedna splátka ve výši 1 789,- Kč, splatnost jednotlivých splátek je k 30. dni v měsíci 

počínaje měsícem květen 2015 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem Dohody o splátkách 

 

  185/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

zrušení nájmu sklepních prostor o výměře 18 m
2
 k bytu č. 2 v domě č. p. 334 na ulici 

Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, nájemci p. Josefu Dustorovi z důvodů vlhkosti a 

vyskytující se plísně s účinností od 1. 7. 2015 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, kterým se pronájem tohoto sklepa ruší 

 

  186/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

předložit vedení statutárního města Ostravy žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 

7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterým budou upraveny od 

roku 2016: 

1) místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona Č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých 

věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve výši 2, kterým se vynásobí daň 

poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě 

jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona 

2) koeficient ve výši 2, tzv. polohová renta, podle ustanovení § 6 odst. 4 písmo b) zákona, 

kterým se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písmo b) zákona, na území 

městského obvodu Petřkovice 

3) koeficient ve výši 2, tzv. polohová renta, podle ustanovení § 11 odst. 3 písmo a) zákona, 

kterým se násobí základní sazba daně u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písmo a) a t) 

zákona, případně zvýšená u zdanitelné stavby podle § 11 odst. 2 zákona, na území 

městského obvodu Petřkovice 
 

b) ukládá 

starostovi odeslat žádost dle bodu a) tohoto usnesení primátorovi statutárního města Ostrava   
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  187/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Kateřině Barabaschové, Ryšlinkova 168/11, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 

1. 6. 2015, za nájemné ve výši  300,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 

  188/14 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1538/7 o výměře 130m
2
 včetně stavby 

bez čp/če, za cenu dle znaleckého posudku 13 000,- Kč + náklady obce ve výši 7 000,- Kč 

(geometrický plán a znalecký posudek) takto: 

- manželé Dušan a Marie Fuljerovi, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – podíl 41/100, za cenu 

8.200,- Kč 

- manželé Ing. Jana a Petr Veselí, Vzdálená 252, O.- Petřkovice –  podíl 21/100, za cenu 

4.200,- Kč 

- manželé Petr a Helena Krettkovi, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – podíl  14/100, za cenu 

2.800,- Kč 

- paní Lenka Jarošová, Vzdálená 252, O.- Petřkovice – podíl 24/100 za cenu 4.800,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení  

 

  189/14 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 604/8 o výměře 201m
2
  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy MUDr. Romanu Staňkovi a Lence Romanové, každému z 1/2, oba 

bytem  Hlučínská 753/280A, O.- Petřkovice za cenu dle znaleckého posudku 132 660,- Kč + 

náklady obce za znalecký posudek a geometrický plán ve výši 4 200,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení  

  190/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  majetkového odboru MMO ze dne 21. 5. 2015 o stanovisko městského obvodu 

Petřkovice k návrhu bezúplatného převodu pozemku parc. č. 265 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku města Ostravy, tento pozemek 

nabýt a také o stanovisko k případnému svěření tohoto pozemku městskému obvodu 

Petřkovice 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko k nabytí pozemku parc. č. 265  v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

c) souhlasí  

se svěřením tohoto pozemku městskému obvodu Petřkovice 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

d) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 
  191/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Generální oprava 

střechy a zateplení vnějšího pláště – ZŠ Petřkovice č. p. 2“ v rozsahu předloženého slepého 

rozpočtu, pěti společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek 

je do dne 8. 6. 2015 

 
  192/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku ul. 

Hlučínská k. ú. Petřkovice“ v rozsahu předloženého slepého rozpočtu, šesti společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 8. 6. 2015 

 
  193/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele Základní umělecké školy Petřkovice ze dne 12. 5. 2015 o souhlas s 

provedením stavebních úprav v pronajatých prostorách v budově č. p. 7 na ul. Hlučínské, 

které užívá ZUŠ Petřkovice, stavební úpravy spočívají v rekonstrukci WC pro žáky a 

souvisejících pracech 

 

b) souhlasí 

s provedením těchto stavebních úprav, na náklady žadatele 

  194/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru RNDr. Pavlu Najmanovi, O.- Petřkovice, jako poděkování za 

dlouholetou příkladnou spolupráci s městským obvodem Petřkovice ve funkci ředitele 

základní školy  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 


