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U S N E S E N Í 
 

ze 17. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. července 2015 

(č. 238/17 – 248/17) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  238/17 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici č. 2/2015 o podrozvahové evidenci s účinností od 1. 8. 2015; současně se k tomuto 

datu ruší platnost Směrnice č. 2/2014 o podrozvahové evidenci, schválené Radou MOb 

Petřkovice dne 12. 8. 2014 usnesením č. 1251/85 

 
  239/17 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení rady města č. 1591/RM1418/26 ze dne 23. 6. 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční dotace ve výši 4 840 

tis. Kč na akci „Oprava chodníku ul. Hlučínská“ z běžných výdajů odboru investičního  

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit  rozpočtové opatření č. 20/2015, kterým se: 

 - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 93, ORG  511 .......................................................  o  4 840 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5169, ÚZ 93 ..................................  o     161 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 ..................................  o  4 679 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  22/2015, kterým se: 

- snižují investiční výdaje na § 3113, pol. 6351 ..................................................   o 120 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 6409, pol. 5901  .......................................................   o   27 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 .......................................................   o 147 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................   o   72 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169 ..........................................................   o   72 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5136 ..........................................................   o     5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5153 ..........................................................   o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5167 .........................................................   o   10 tis. Kč 
 

- zvýší běžné příjmy na § 6171, pol. 2119 .........................................................   o   20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5137 .........................................................   o   20 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..........................................................   o 100 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ..................................................   o 100 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5424 ..........................................................   o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5173 .........................................................   o     4 tis. Kč 
 

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

- zvýší investiční výdaje na § 3421, pol. 6121 ...................................................   o   80 tis. Kč 
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- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..........................................................   o   80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 .........................................................   o   80 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu rozpočtové opatření dle bodu b) ke schválení 

 
  240/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ludmily Justové,  O.- Lhotka ze dne 24. 6. 2015 (nová spolumajitelka domu č. p. 170) 

o ukončení nájemní smlouvy na část pozemků  parc. č. 46 a 47 o celkové výměře 102 m
2
, z 

důvodu úmrtí paní Ludmily Červkové (matky) a žádost ze dne 7. 7. 2015 o pronájem a 

pozdější odkoupení pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83m
2
  vše kat. území Petřkovice u 

Ostravy  

 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu částí pozemků parc. č. 46 a 47 o celkové výměře 102m
2
 v kat. území    

Petřkovice u Ostravy ke dni 31. 7. 2015 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  241/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Radmily Mamulové,  O.- Petřkovice ze dne 15. 7. 2015  o uzavření smlouvy o právu 

umístit a provést stavbu a souhlasu s umístěním stavby nového zpevněného povrchu na části 

pozemku parc. č. 1919 v délce 110 m pro příjezd na pozemek parc. č. 1091 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s umístěním stavby a provedením nového zpevněného povrchu na části pozemku parc. č. 

1919 v délce 110 m pro příjezd na pozemek parc. č. 1091 vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy dle přiložené situace, za splnění těchto podmínek: 

- práce provede žadatelka na vlastní náklady 

- před zahájením prací bude předmětná část pozemku parc. č. 1919 geometricky 

vytýčena 

- před zahájením prací bude předběžná jednoduchá projektová dokumentace na 

zpevnění komunikace 

 

c) souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o právu umístit a provést výše uvedenou stavbu na pozemku parc. č. 

1919 v kat. území Petřkovice u Ostravy, po splnění podmínek v bodě b) tohoto usnesení 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

  242/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jaroslava Gorniaka, O.- Petřkovice,  ze dne 9. 7. 2015 o prodej části pozemku parc. č. 
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581/1 o výměře cca 33m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

že nemá záměr prodeje části pozemku parc. č. 581/1 o výměře cca 33 m
2 

v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy - zastavěná plocha a nádvoří, jedná se o veřejné prostranství v ul. U Kovárny 

 

 c) ukládá  

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 

  243/17 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Reného Eibergera, O.- Michálkovice ze dne 8. 7. 2015 o koupi pozemku parc. č. 639 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy (nový majitel RD č. p. 189 na pozemku parc. č. 638) 

 

b) rozhodla 

že zatím nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 639, prodej v pozdější době je možný, až 

po obydlení sousední nemovitosti žadatelem
 
 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

  244/17 Rada městského obvodu 

a) vydává  

souhlas s umístěním stavby „ Dešťová kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice“ na pozemky 

parc. č. 1076/3, 1077/2, 1080/5, 1082/5, 1084/4, 1086/3, 1918 a 1920 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
  245/17 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

žádost majetkového odboru MMO ze dne 24. 6. 2015 o stanovisko k nabídce Zemědělského 

podniku Razová, státní podnik, na odkoupení pozemku městem, a to pozemku parc.č. 

1906/146 ostatní plocha, silnice, o výměře 14 m
2
, kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

b) konstatuje, 

že tento pozemek je zastavěn státní komunikací I. třídy č. I/56 nová Hlučínská 
 

c) nevydává 

k případnému nabytí tohoto pozemku do majetku města žádné stanovisko 
 

d) nesouhlasí 

s případným svěřením tohoto pozemku do správy MOb Petřkovice, pozemek je součástí 

státní komunikace I. třídy č. I/56 

 

  246/17 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

platový výměr nové ředitelky příspěvková organizace Základní školy Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Mgr. Moniky Konečné, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

v souladu se zákoníkem práce, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2015 

 
 247/17 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře kulturního domu (obřadní síň) o 

výměře 57 m
2
, ve dvou cyklech, a to vždy ve čtvrtek od 9:00 do 10:30 a od 17:00 do 18:30 

hodin, p. Márii Slavíkové, Nad Mlýnem 218/11, Ludgeřovice,  za účelem vedení 

rehabilitačního cvičení, za nájemné ve výši 100,- Kč za 1 cvičení, na dobu neurčitou 

s účinností od 1. 9. 2015 
 

b) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře kulturního domu (obřadní síň) o 

výměře 57 m
2
, ve dvou cyklech, a to vždy ve středu od 16:15 do 17:45 a od 18:00 do 19:30 

hodin, p. Anně Foltýnkové, Neukončená 458, O.- Petřkovice,  za účelem vedení cvičení jógy, 

za nájemné ve výši 100,- Kč za 1 cvičení, na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2015 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemních smluv 

  248/17 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

méněpráce u akce „Úprava chodníků v místě přechodu pro chodce v ul. Hlučínské u zastávek 

Hornické muzeum“ ve výši 19.835,90 Kč bez DPH, které jsou vyvolány změnou norem 

v oblasti nasvětlení přechodů 
 

b) bere na vědomí 

vícepráce u akce „Úprava chodníků v místě přechodu pro chodce v ul. Hlučínské u zastávek 

Hornické muzeum“ ve výši 86.228,- Kč bez DPH, které jsou vyvolány změnou norem v oblasti 

nasvětlení přechodů 
 

c) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi MV Stavby Vjačka s. r. o. a SMO, městským 

obvodem Petřkovice, který se týká víceprací a méněprací u výše uvedené stavby  

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku 

 


