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U S N E S E N Í 
 

z 14. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. května 2019 

(č. 179/14 – 193/14) 

 

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

Omluveni :       M. Pachomov 

 

 

 

 

179/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 16/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..…  o  35 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3590,org. 1100020000000...….  o  35 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na rekonstrukce topení v bytovém domě Hlučínská 17 –     

byt č. 2, p. Mesáriková) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..…  o    83 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 3590, org 1100022000000…...  o    83 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ………………………………………..  o  188 tis. Kč 

--zvýší investiční výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100022000000.....  o  188 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 …………………………………………  o  200 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 110022000000....….  o  200 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv, oprav chodníků a oprav silnic na prodložení zpevněného 

povrchu ulice Včelařská) 

 

- sníží investiční výdaje na  § 2219, pol. 6121, org. 1100019000000………….....  o 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………..……………………   o 500 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z vybudování zpevněné plochy – Kasino do rezerv)  

180/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice,  Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice, na rok 2019, o částku 2568,-  Kč,  tj. celkem na rok 2019 odpisy ve výši  1 

278 685,- Kč;  finanční prostředky budou na účet  ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.06.2019 

na první pololetí  a na druhé pololetí k 15.12.2019; současně nařizujeme odvod těchto odpisů v 

plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

(k navýšení odpisů dochází v souvislosti s převodem TZ místního rozhlasu – ozvučení pro 

venkovní prostory ZŠ k 1.4. 2019) 

 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  17/2019, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 ..................................................................  o  2 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ..................................................................  o  2 tis. Kč 

(Navýšení odpisů ZŠ Petřkovice na rok 2019) 
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181/14 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

Ostrava – Petřkovice,  na rok 2019, o částku 15 216,-  Kč,  tj. celkem na rok 2019 odpisy ve výši  

226 350,- Kč; finanční prostředky budou na účet  MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.06.2019 

na první pololetí  a na druhé pololetí k 15.12.2019; současně nařizujeme odvod těchto odpisů v 

plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

(k navýšení odpisů dochází v souvislosti s převodem opěrné zídky k záhonu užitkových a 

okrasných rostlin a plotu v MŠ  k 1.4. 2019) 

 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  18/2019, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3111, pol. 2122 ................................................................  o  15 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ................................................................  o  15 tis. Kč 

(Navýšení odpisů ZŠ Petřkovice na rok 2019) 

182/14 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku  městského obvodu Petřkovice  zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2018 za           

účetní období od 1.1.2018 – 31.12.2018. Součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, 

výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis; 

současně bere na vědomí přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2018 z účtu 431 na účet 432 

ve výši  13 647 469,32 Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku  MOb Petřkovice za rok 2018 zastupitelstvu ke schválení 

Z:  starosta 

183/14 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2018 

 

b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet  městského obvodu Petřkovice za rok 2018 zastupitelstvu ke 

schválení 

Z: starosta 

 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019 ve výši  1 539 026,03  Kč 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit  zapojení volných zdrojů ve výši 1 539 026,03  Kč  do    

rozpočtu roku 2019  takto: 

- na nákup služeb v Kulturním domě Petřkovice …………………………….……….  50 tis. Kč 

- na nákup služeb na ÚMOb Petřkovice.........................................................................  30 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v restauraci v Kulteruním domě Petřkovice…………  29 tis. Kč 

- do rezerv ………………………………………………………………….....………  1 430 tis. Kč 
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e) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 19/2019, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ................................................................................   o  1 539 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3392, pol. 5169 …………………....……….…………   o      50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ..............................................................   o      30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5154 ..............................................................   o      29 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………...……..  o 1 430 tis. Kč 

  

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2019  zastupitelstvu ke             

schválení 

Z: starosta 

184/14 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MO Petřkovice za rok  2018 ve výši  66,--  Kč a              

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2019 

  

b) doporučuje  

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo 20/2019, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .......................................................................................  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 …………………….……………..  o  1 tis. Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

Z:  starosta 

185/14 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 1 029 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Martinovi Žabenskému, Květná 16/256, O. – Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 6. 2019, za nájemné ve výši 2 058,- Kč/rok, za účelem 

zahrady 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

186/14 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost předsedy TJ Petřkovice Pavla Kukučky o změnu užívání první místnosti vpravo při vstupu 

do objektu tělocvičny na adrese U Sokolovny č.p.786/2a na činnost epidemiologicky závažných, 

do kterých spadají činnosti jako jsou manikúra, pedikúra a kosmetika 

  

b) souhlasí  

se změnou užívání první místnosti vpravo při vstupu do objektu tělocvičny na adrese U Sokolovny 

č.p. 786a na provozovnu činností epidemiologicky závažných – kosmetiku, manikúru a pedikúru 
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c) zmocňuje 

předsedu TJ pana Pavla Kukučku k podání žádosti a k zastupování ve správním řízení ke všem 

úkonům směřujícím k zajištění pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy 

187/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ORC recycling s.r.o., Ostrava-Petřkovice, IČ 01979680, ze dne 9. 4. 2019, o 

odprodej pozemků ve vlastnictví SMO, svěřené pod správu městského obvodu, o celkové výměře 

1884 m
2
 

 

b) souhlasí 

s odprodejem pozemků ve vlastnictví SMO, svěřené pod správu městského obvodu o celkové 

výměře 1884 m
2
 společnosti ORC recycling s.r.o., Ostrava-Petřkovice, IČ 01979680, v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí 

188/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín IV – Podmokly, o podepsání smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrava-Petřkovice 1760/2 Klega, příp. NNk“, číslo 

stavby IP-12-8021501/1, na parc. č. 1948, k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se zřízením věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín IV – Podmokly, ke 

stavbě „Ostrava-Petřkovice 1760/2 Klega, příp. NNk“, číslo stavby IP-12-8021501/1, na parc. č. 

1948, k. ú. Petřkovice u Ostravy;  jedná se o podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a plastový 

pilíř; délka věcného břemene je 3 m, jednorázová náhrada činí 1200,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

189/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín IV – Podmokly, o podepsání smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrava-Petřkovice, Čtyřlístek, příp. NNk“, č. stavby 

IP-12-8020104/VB02, na parc. č. 1906/75, 1906/194 k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se zřízením věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín IV – Podmokly, ke 

stavbě „Ostrava-Petřkovice, Čtyřlístek, příp. NNk“, č. stavby IP-12-8020104/VB02, na parc. č. 

1906/75, 1906/194 k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná  se o podzemní vedení nízkého napětí, 

jednorázová náhrada činí 1000,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
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190/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV SMO č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství; uvedený návrh OZV obsahuje území, o které 

bylo doplněno veřejné prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském 

obvodě Hrabová  

 

b) nemá námitek 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV SMO č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 
191/14 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků o prodloužení nájmu na byt č. 1, ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-

Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.05.2019  

 

b) souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-

Petřkovicích p. Monice Janků, na 3 měsíce, do 31.8.2019 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě s účinností od 1.6. – 31.8.2019 

 
192/14 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci o udělených souhlasech vlastníků pozemků s provedením stavebního záměru u stavby 

„Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“, a 

o stanovených podmínkách některých vlastníků pozemků, kterých se stavba týká 

 

b) rozhodla 

o uzavření „Dohody o splnění podmínek“ mezi p. Kristýnou Pokornou a p. Irenou Gospošovou, 

vlastnicemi pozemků parc.č. 428/1, 427, 426 a 425, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, a SMO – 

městským obvodem Petřkovice, která se týká závazku městského obvodu splnit podmínky 

uvedené v zápisu ze dne 4.9. 2018 u stavby „Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této dohody 

 
193/14 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci o udělených souhlasech vlastníků pozemků s provedením stavebního záměru u stavby 

„Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“, a 

o stanovených podmínkách některých vlastníků pozemků, kterých se stavba týká 
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b) rozhodla 

o uzavření „Dohody o splnění podmínek“ mezi p. Kamilem Bindačem, vlastníkem pozemku 

parc.č. 412/3 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se 

týká závazku městského obvodu splnit podmínky uvedené v zápisu ze dne 10.9. 2018 a v 

„Návrhu opatření“ ze dne 4.4. 2019, u stavby „Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek 

a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této dohody 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


