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U S N E S E N Í 
 

z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. června 2019 

(č. 208/16 – 223/16) 

 

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

Omluveni :       - 

 
208/16 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 11. června 2019 č. 01585/RM1822/25, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2019 – Dotace na výkon 

sociáklní práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí; jedná se o dotaci ze státního 

rozpočtu na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb. , o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů; našemu městskému obvodu byla schválena 

částka 49 000,- Kč 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 23/2019, kterým se: 

- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015………………………………………………………….  o   49 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  

na § 4399, pol.5011, ÚZ 13015………………………………………………….  o  37 tis. Kč 

na § 4399, pol.5031, ÚZ 13015………………………………………………….  o    9 tis. Kč 

na § 4399, pol.5032, ÚZ 13015………………………………………………….  o    3 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města ze dne 19.6. 2019 č. 402/ZM1822/7, kterým schválilo rozpočtové 

opatření, kterým kterým se našemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky v 

návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů z loterií a 

jiných podobných her ve výši 1 555,92 Kč 
 

d) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 24/2019, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355, org. 511.................................................................   o   1 tis. Kč 

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

(Finanční prostředky budou převedeny do rezerv) 

 

e) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města ze dne 19.6. 2019 č. 0399/ZM 1822/7, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2018 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (FV našeho MOb – vratka ve výši  28 309,87 Kč) 
 

f) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 25/2019, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 5347,  ÚZ 6402, org. 511................................................................   o   28 tis. Kč 
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- zvýší financování 

na pol. 8115...............................................................................................................  o   28 tis. Kč 

 

g) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 26/2019, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..….  o  11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3319, pol. 5021……………………………..…………….  o    8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3319, pol. 5031……………………………..…………….  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3319, pol. 5032……………………………..…………….  o    1 tis. Kč 

 (Přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení dohody o pracovní činnosti – Ing. Gebauer – 

kronika od března 2019) 

 

h) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 28/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….….….…….  o  9 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222……...............……………………..………  o  9 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků rezerv na dotaci – účast taneční skupiny COUNTRY GIRLS na  

6. ročníku tradiční akce „Třetí festival“) 

209/16 Rada městského obvodu 

a) schvaluje   

Směrnici číslo 1/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty s účinností od 1.7.2019; současně ruší 

platnost směrnice č. 3/2016 o evidenci daně z přidané hodnoty  schválené radou MOb Petřkovice 

dne 30.08.2016, usnesením číslo 565/43c) 

210/16 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Zdeňka Komárka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 5.6. 2019, o vyjádření odstranění stavby 

garáže na pozemku parc.č. 604/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy (pozemek městského obvodu) 

 

b) rozhodla, 

že v letošním roce městský obvod Petřkovice neuvažuje o demolici této garáže  

211/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. arch. Jaroslava Klegy, Ostrava – Petřkovice, ze dne 21.6. 2019, který na základě 

PLNÉ MOCI zastupuje žadatele Sam Katy, Ostrava, o souhlas s uložením vodovodní přípojky 

v pozemku parc.č. 778/191, dle situace, pro plánovanou novostavbu rodinného domu na pozemku 

parc.č. 753/7 a 754/10 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s uložením vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 778/191 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

v délce 37m 

 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a Sam Katy, Staňkova 221/21, 700 30 Ostrava, pro stavbu vodovodní 

přípojky v pozemku parc.č. 778/191 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, o předpokládané délce 37 m; 
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213/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

17 – byt č. 3“ uchazeči: 

Miroslav Strachota  

Na Svahu 9, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 15438112 

DIČ CZ6011141202 

za cenu nejvýše přípustnou: 128 638 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Miroslav Strachota 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

214/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce obecního bytu v budově č.p. 

17/254 – byt č. 7“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 405 007,15 Kč bez DPH 
 

jednorázová náhrada bude činit 400,- Kč za každý 1 m délky VB bez DPH 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

212/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek 

a opěrných břehů Ludgeřovického potoka (SO 02, SO 03 a SO 04) dle zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

b) schvaluje 

zadávací dokumentaci pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického (SO 02, SO 03 a SO 04)  

potoka dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

c) rozhodla 

o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Protipovodňová opatření – oprava opěrných 

zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka (SO 02, SO 03 a SO 04) dle zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu 

zadavatele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého materiálu 
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b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: MV STAVBY VJAČKA, s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
215/16 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava elektroinstalace vnitřních společných 

prostor a přívodů do bytů/firem, bytového domu Hlučínská č.p. 17a, Ostrava-Petřkovice“  

uchazeči: 

AREKON spol. s r.o. 

se sídlem: Ĺudovíta Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava-Poruba 

zastoupena Oldřichem randuchem, jednatelem 

IČ: 47668504 

DIČ: CZ47668504 

za cenu nejvýše přípustnou: 302 222,54 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: AREKON spol. s r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

 

216/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Sylvy Sivkové, Ostrava-Poruba, o pronájem pozemku parc. č. 2098, v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy a současně s nabídkou předkupního práva na stavbu bez č.p. (garáž), která stojí na 

pozemku parc. č. 2098, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pozemek pod garáží je ve 

vlasnictví městského obvodu 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu nevyužít předkupního práva  ke stavbě bez č.p. (garáž), která 

stojí na pozemku parc. č. 2098, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost Zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice k rozhodnutí 

217/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Jiřího Holiše, Ostrava, ze dne 14.6. 2019, o odkoupení pozemku parc. č. 467/3 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy o výměře 104 m
2
,  který sousedí s pozemkem parc. č. 411/1 se 

zahradním domkem na pozemku parc. č. 411/2, který je v jeho vlastnictví 

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 467/3 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 104 m
2
  

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost Zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice k rozhodnutí 
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218/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  společnosti Hawlik & sons, s.r.o. , Ostrava - Petřkovice, ze dne 11.6. 2019, o odkoupení 

části pozemku parc. č. 1903/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  v šíři 4 m a délce 28 m dle 

přiloženého nákresu,  který sousedí s pozemkem společnosti  Hawlik & sons, s.r.o., za účelem 

rozšíření parkoviště pro zaměstnance 

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1903/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy,  v šíři 4 m a 

délce 28 m  

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost Zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice k rozhodnutí 

219/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Petra Pintra ze dne 11.6. 2019, o odkoupení pozemku parc. č. 1903/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy o výměře 247 m
2
,  který sousedí s rodinným domem na ulici K Černavám 

576/4, Ostrava-Petřkovice, parc. č. 1114/2 a 1114/4, k.ú. Petřkovice u Ostravy; pan Pintr 

momentálně jedná o koupi tohoto rodinného domu, o požadovanou parcelu by chtěl rozšířit 

zahradu 

 

b) nesouhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1903/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 247 m
2
, 

přes pozemek prochází středotlaký plynovod a splašková a dešťová kanalizace  

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost Zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice k rozhodnutí 

220/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a právu provést stavbu pro stavbu s názvem „Ostrava-Petřkovice 606, 

přeložka NNv“, jedná se o přeložku vzdušného vedení NN přes pozemky  parc. č. 125, 605/1, 

604/1, k. ú. Petřkovice u Ostravy   
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu mezi 

SMO - městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 

IČ 24729035, pro stavbu s názvem „Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv“,  jedná se o přeložku 

vzdušného vedení NN přes pozemky  parc. č. 125, 605/1, 604/1 k. ú. Petřkovice u Ostravy, o 

předpokládané délce 33 m; jednorázová náhrada bude činit 400,- Kč za každý 1 m délky VB bez 

DPH 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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221/16 Rada městského obvodu 

a) projednala   

návrh Dohody o ukončení smlouvy číslo Z_S14_12_8120041973 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, mezi ČEZ Distribuce a,s., 

Děčín, a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se týká uznání nákladů ve výši 27.305,- Kč 

vč. DPH, spojených s přípravou přeložky sloupu  NN a části distribuční soustavy na náměstí 

v Petřkovicích, která nebyla realizována 

 

b) rozhodla   

o uzavření Dohody o ukončení smlouvy číslo Z_S14_12_8120041973 o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, mezi ČEZ 

Distribuce a,s., Děčín, a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se týká přeložky 

distribučního zařízení na náměstí v Petřkovicích, která nebyla realizována 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu této dohody 

222/16 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku Senioři ČR, ZO Petřkovice z.s. ze dne 14.6. 2019 o finanční příspěvek  ve výši 

8.960,- Kč na účast jejich taneční skupiny COUNTRY GIRLS na 6. ročníku tradiční akce „Třetí 

festival – setkání aktivních seniorů v ČR“ ve dnech 3. - 5. října 2019 v Plzni 

 

b) schvaluje  

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  takto: 

 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

Senioři ČR, základní 

org. Petřkovice 

 

8 960,- 

úhrada nákladů spojených s účastí jejich taneční skupiny 

COUNTRY GIRLS na 6. ročníku akce „Třetí festival – 

setkání aktivních seniorů v ČR“ ve dnech 3. - 5. října 

2019 

             

c) zmocňuje  

starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

223/16 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) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  v roce 2019 takto: 

 

Příjemce Výše dotace v Kč Účel dotace 

Maxim Pachomov 10 000,- Na promítání letního kina v roce 2019 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

c) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo  27/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….….….…..  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493……...............……………………………  o  10 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků rezerv na dotaci - promítání a organizaci letního kina  Landek park) 
 

d) zmocňuje  

starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 


