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U S N E S E N Í 
 

z 15. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. června 2015 

 (č. 195/15 – 212/15) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  195/15 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města  č. 1280//RM1418/22 ze dne 19. 6. 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne našemu MOb 750 tis. Kč formou investiční dotace na akci 

„Zateplení školní budovy č. p. 2“ z kapitálových výdajů odboru investičního 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 16 /2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

- na § 6330, pol. 4137. ÚZ 3500. org. 611 .......................................................  o   750 tis. Kč 

- zvýší kapitálové  výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500  ..............................  o   750 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  17/2015, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na § 6409,  pol. 5901 .......................................................  o   80 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 2219, pol. 5169 .......................................................  o   80 tis. Kč 

- zvýší příjmy na pol. 4116, ÚZ 33113234 .........................................................  o     2 tis. Kč 

- zvýší příjmy na pol. 4116, ÚZ 33513234 .........................................................  o   11 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33113234 .............................................  o     1 tis. Kč  

- zvýší výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33513234 .............................................  o     8 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33113234 .............................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33513234 .............................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 33513234 .............................................  o     2 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
  196/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení plné moci JUDr. Miroslavu Pavelkovi, která se týká exekučního vymáhání 

pohledávky manželů Ivany Suchanové r. nar. 1962 a Oldřicha Suchana r. nar. 1957, trvale 

bytem Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

 

  197/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

udělování souhlasu formou závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, podmínka souhlasu obce je nutná pro přiznání dávky hmotné 

nouze – doplatek na bydlení 
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b) rozhodla 

o udělení souhlasu ve formě závazného stanoviska, aby orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad 

práce) určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovacím zařízení A4D STUDIO, 

spol. s.r.o., Neukončená 498/13, Ostrava-Petřkovice, tyto osoby:       

Petra Grince, rok nar. 1982, trvale bytem, Albrechtice u Českého Těšína  

Karla Oravu, rok nar. 1953, trvale bytem Ostrava 

René Jelena, rok nar. 1967, trvale bytem Ostrava        

Marcelu Kotasovou, rok nar. 1965, trvale bytem Ostrava, 

s platností do 31. 12. 2015 

 

c) pověřuje 

Ing. Šárku Robenkovou, ref. soc. péče, k zaslání souhlasů dle bodu b) na úřady práce 

  
  198/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost HUTNÍHO PROJEKTU OSTRAVA a. s., Ostrava, Mariánské Hory, ze dne 3. 6. 

2015, o vyjádření pro stavební řízení a souhlas s provedením stavby „Dostavba plošné 

kanalizace Ostrava, Petřkovice – kanalizační stoka T (II. a III. etapa) – změna napojení do 

stoky T7“ 

 

b) souhlasí  

s Dokumentací pro vydání stavebního povolení a s provedením stavby „ Dostavba plošné 

kanalizace Ostrava, Petřkovice – kanalizační stoka T (II. a III. etapa) –změna napojení do 

stoky T7“ 

 

  199/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jany Urbánkové, Havířov – město, ze dne 29. 5. 2015, která na základě plné moci 

zastupuje MV Invest Vjačka, s. r. o., Markvartovická 1134/1a, 747 14 Ludgeřovice, o souhlas 

se stavbou „Přeložka vodovodu“ na pozemku parc. č. 1942/4 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) vydává  

souhlas se stavbou „Přeložka vodovodu“ na pozemku parc. č. 1942/4 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 

 
  200/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Evy Gajdečkové, Hlučín, ze dne 22. 5. 2015, o uzavření smlouvy o právu umístit a 

provést stavbu a souhlasu s umístěním stavby Vodovodní přípojky, přípojky na splaškovou 

kanalizaci a přípojky na NN, a zpevnění povrchu pozemku parc. č. 1859/3  pro příjezd a 

přístup na pozemek parc. č. 1858/3 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

s umístěním a provedením stavby zpevnění povrchu pozemku parc. č. 1859/3 a vodovodní 

přípojky, přípojky na splaškovou kanalizaci a  přípojky na  NN  na pozemku parc. č. 1859/3 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy dle přiložené koordinační situace výkresu C3 
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c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka, přípojka na 

splaškovou kanalizaci a přípojka NN a zpevnění povrchu na pozemku parc. č. 1859/3 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy“, stavebník p. Eva Gajdečková 
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

  201/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Evy Gajdečkové, Hlučín, ze dne 22. 5. 2015, o povolení sjezdu na pozemek parc.č. 

1859/3 z pozemků parc.č. 1858/3 a 1863 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s vybudováním sjezdu na pozemek parc.č. 1859/3 ost. pl., ost. komunikace z 

pozemků parc. č. 1858/3 a parc. č. 1863 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
  202/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Petra Danningera, O. – Petřkovice, ze dne 3. 6. 2015, o opravu panelové cesty 

slepé části ul. Údolní, který tuto žádost podal za majitele RD č. p. 653, 691, 694, 689, 703 a 

804 v O.- Petřkovicích 
 

b) zařazuje 

opravu této místní komunikace do plánu oprav 
 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 

  203/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Generální oprava střechy a zateplení 

vnějšího pláště – ZŠ Petřkovice č.p. 2“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o 

zastoupená Milanem Vjačkou, jednatelem 

se sídlem Markvartovická 1334/1, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou:  1 031 576,57 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

  204/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava chodníku ul. Hlučínská k. ú. 

Petřkovice“ uchazeči: 

JANKOSTAV, s. r. o.  

zastoupená: Lukáš Janko, jednatel společnosti  
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se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice 

IČ: 258 55 581 

za cenu nejvýše přípustnou: 3 777 279,12 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

  205/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Realizace venkovní 

posilovny v Petřkovicích, ul. Hlučínská“ v rozsahu návrhu na požadavek, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 22. 6. 2015 

 
  206/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

u bytového domu č. p. 118“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s 

tím, že termín pro podání nabídek je do dne 22. 6. 2015 

 
  207/15 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Ostrava – Petřkovice, z. s., v budově č.p. 

7/272, na ul. Hlučínská  v Ostravě  - Petřkovicích, PSČ 725 29, na pozemku parc. č. 581/1 v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto písemného souhlasu 

 

  208/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi Městským obvodem 

Petřkovice a Sdružením obcí Hlučínska, který se týká podpory sdružení, převážně v kulturní 

oblasti, v roce 2015 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 5 ke smlouvě o partnerství 

 
  209/15 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Márie Slavíkové, Ludgeřovice  ze dne 20. 5. 2014 o prodloužení pronájmu místnosti 

v 1. patře KD (obřadní síň) za účelem vedení  rehabilitačního cvičení 2 x týdně ve čtvrtek  

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu místnosti v 1. patře kulturního domu č.p. 139/239 na ul. Hlučínská 

v Ostravě – Petřkovicích, (obřadní síň), a to ve dvou 1,5 hod. cyklech týdně, za účelem vedení 

rehabilitačního cvičení  
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  210/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Petřkovice, dle předloženého materiálu 
 

b) jmenuje 

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Petřkovice, 

IČ 70641862, paní Mgr. Moniku Konečnou, s účinností od 1. 8. 2015, v souladu s § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzděláváním (školský zákon), v platném znění 
 

c) ukládá 

tajemníkovi ing. Karlu Gattnarovi předložit radě městského obvodu v návaznosti na bod b) 

tohoto usnesení návrh platového výměru paní Mgr. Moniky Konečné, s účinností od 1. 8. 2015 

 
  211/15 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu v roce 2015 ve stávající výši 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu navýšit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu s účinností od 1. 1. 2016 
 

d) ukládá 

starostovi předložit na jednání zastupitelstva v prosinci 2015 návrh na úpravu výše měsíčních 

odměn neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 1. 2016, spolu s úpravou § 6112 v rozpočtu 

na rok 2016 

 
  212/15 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady MOb Petřkovice takto: 21. 7., 18. 8. a 1. 9. 2015 


