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U S N E S E N Í 
 

z 15. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. června 2019 

(č. 194/15 – 207/15) 

 

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

Omluveni :       P. Kukučka  

 

 

 

 

 

194/15 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 28. května 2019 č. 01443/RM1822/2 , kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO navrhuje rozpočtové 

opatření, kterým se částka, určená na úhradu finančního ocenění investorů a autorů objektů 

v soutěži o titul Ostravská stavba roku 2018, přesouvá na paragrafy a položky rozpočtové skladby 

dle určení jednotlivým příjemcům; vyhodnocení soutěže schválila rada města na svém 19. 

zasedání dne 23. 4. 2019 usnesením č. 01196/RM1822/19 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 21/2019, kterým se: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 511…………………………………………..  o  195 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  

na § 3113, pol.5331………………………………………….……………………  o  100 tis. Kč 

na § 6409, pol.5901………………………………………….……………………  o    95 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 22/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………..…………  o  39 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3341, pol. 5172……………………………………...……  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5168……………………………………...……  o  19 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na mobilní aplikaci pro občany Petřkovic) 
 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……..……………..…  o  2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6320, pol. 5163 …………………………………………..  o  2 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezer na dokrytí navýšení pojištění vozidel)  

195/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Maxima Pachomova ze dne 03.06.2019 o poskytnutí dotace ve výši  21 000,- Kč na 

promítání letního kina – Letní kino Landek Park   

 

b) odkládá 

své rozhodnutí v této věci na příští jednání rady 
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196/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1802/19 o výměře 30 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Janě a 

Vladimíru Urickovým, U Jana 540/44, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 7. 2019 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

197/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO k nabídce společnosti GOLF ŠILHEŘOVICE, s.r.o., IČO 259 

14 898, 747 14 Markvartovice, na odkup pozemku parc. č. 1438, trvalý travní porost, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) nemá námitek 

k odkupu pozemku parc. č. 1438, trvalý travní porost, k. ú. Petřkovice u Ostravy, kdy kupující je 

Statutární město Ostrava, od společnosti GOLF ŠILHEŘOVICE, s.r.o., IČO 259 14 898, 747 14 

Markvartovice  

  

c)  nemá námitek 

ke svěření pozemku parc. č. 1438, trvalý travní porost, k. ú. Petřkovice u Ostravy, městskému 

obvodu Petřkovice 

198/15 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ZO ČZS Ostrava – Petřkovice, IČ 75048990 o pronájem části pozemku č. 1903/1, k.ú. 

Petřkovice u Ostravy a 1 ks „party stanu“ s mobiliářem 

 

b) souhlasí 

s uspořádáním společenské akce – Letní posezení se zahrádkáři dne 10. 8. 2019 na  pozemku č. 

1903/1, k.ú. Petřkovice u Ostravy (asfaltová plocha vedle Restaurace Staré nádraží)  a souhlasí se 

zapůjčením 1 ks party stanu na tuto akci 

199/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

vytápění bytového domu č. p. 17 – byt č. 3“ v rozsahu popisu, třem subjektům s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 21.6.2019 do 13.00 hod. 

200/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

obecního bytu v budově č. p. 17/254“ v rozsahu popisu, třem subjektům s tím, že termín pro 

podání nabídek je do 21.6.2019 do 13.00 hod. 
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204/15 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. Monice 

Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 
205/15 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 

 

 

201/15 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava 

elektroinstalace vnitřních společných prostor a přívodů do bytů/firem, bytového domu Hlučínská 

č.p. 17a, Ostrava-Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem subjektům s tím, že termín pro podání 

nabídek je do 21.6.2019 do 13.00 hod. 

202/15 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava – Petřkovice ze dne 29.5.2019, o souhlas s umístěním 2 ks 

záznamových kamer v chodbě objektu sokolovny na adrese u Sokolovny č.p. 786/2a v Ostravě – 

Petřkovicích , TJ Petřkovice je nájemcem objektu, z bůvodu bezpečnosti a ochrany majetku 

 

b) souhlasí  

s umístěním 2 ks záznamových kamer v chodbě objektu sokolovny na adrese u Sokolovny č.p. 

786/2a v Ostravě – Petřkovicích 

203/15 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh úpravy dopravního značení místní komunikace Šilheřovická, zpracovaný projektantem 

Jiřím Břenkem a schválený Dopravním inspektorátem Policie ČR v 29.5. 2019 

 

b) souhlasí  

s tímto návrhem úpravy dopravního značení  místní komunikace Šilheřovická 

206/15 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí věcného sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od spolku Basketbalový klub Snakes Ostrava z.s.,  Na 

Kopaninách 316, Ostrava - Plesná, v hodnotě 2590 Kč, jedná se o 6 ks basketbalových míčů 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

207/15 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v červenci a srpnu 2019 takto: 16.7., 6.8., 

27.8. a 10.9. 2019 


