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U S N E S E N Í 
 

z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 

(č. 249/18 – 264/18) 

 

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

Omluveni :   -  

  

  249/18 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 24/2015,  kterým se:  
 

- snižují běžné výdaje na § 3612, pol. 5137 ....................................................   o    5 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3612, pol. 5139 ....................................................   o  15 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 ....................................................   o    5 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3612, pol. 5169 ...................................................   o  25 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 .......................................................   o  20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 .......................................................   o  20 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ...................................................   o  40 tis. Kč 

  

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .......................................................   o  16 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171 ......................................................   o  16 tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .......................................................   o  14 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3421, pol. 6121 ................................................   o  14 tis. Kč 

 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 ......................................................   o  10 tis. Kč 

 
  250/18 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

vyřazení kopírky Sharp AR-M205, rok výroby 2004, inv. č. 110000000355 v účetní  hodnotě  

74 855,50 Kč z majetku MOb Petřkovice k datu  22. 07. 2015 z účtu 022 0500 

 
  251/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení platnosti nájemní smloouvy č. 3 k nájemním smlouvě č. 2/2014/B ze dne 

05.05. 2014, kterým se prodlužuje panu Josefu Dustorovi, nar. 11. 03. 1957, trvale bytem 

Petřkovická 334, Ostrava – Petřkovice  nájemní poměr na byt č. 2 v domě č. p. 334 na ulici 

Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích o 3 měsíce s účinností od 01. 09. 2015 do 30. 11. 2015 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 

 

 



 - 2 - 

  252/18 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2015 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice na 2. pololetí roku 2015 příjemcům takto 

 

Svaz důchodců ČR               15 000   -  na rozvoj kulturních, sportovních a společenských   

                                                                aktivit  místní organizace v roce 2015 

FC ODRA Petřkovice           90 000  -  na činnost v roce 2015 (na úhradu energií, včetně   

                                                                zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování    

                                                                trávníku, opravy majetku v areálu, rekonstrukci  

                                                                travnaté plochy, pronájem tělocvičen, hal a hřišť, na  

                                                                úhradu cestovních nákladů k zápasům jednotlivých  

                                                                kategorií, na materiální zabezpečení jednotlivých 

                                                                kategorií, na úhradu startovného na turnajích                     

                                                                mládežnických kategorií a turnajích pořádaných MS  

                                                                KFS, MěFS Ostrava                                                                    

Sbor dobrovolných hasičů    10 000 -    na akce a činnost v roce 2015 (soutěže děti, na  

Petřkovice                                               vyhodnocení soutěže PO očima dětí, den otevřených   

                                                                dveří, na soutěž sportovních družstev mladých      

                                                                hasičů, na soutěž družstev mužů a žen „Soutěž o  

                                                                pohár starosty, na Mikulášskou nadílku dětem a  

                                                                závěrečné posezení na konci roku a na obnovu   

                                                                materiálně technické základny 

 Gajdečková Alena                   5 000 -  na nákup materiálu potřebného k údržbě branek a  

                                                                volejbalových sloupků a k údržbě zeleně 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo 23/2015 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………  o  120 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……......................  o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ………………………..  o    90 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) …………………………...  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5229  (Gajdečková Alena) .......................  o      5 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  253/18 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2016 

 

b) ukládá  

starostovi předložit tyto zásady zastupitelstvu ke schválení 
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  254/18 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

výši nájmu za pronájem nebytových prostor v kulturním domě (sál a související prostory) 

vlastním příspěvkovým organizacím na pořádání plesu, a to ve výši 2 000,- Kč, s účinností od 

1. 9. 2015 

 
  255/18 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu schválit prodej pozemků parc. č. 471/13 o výměře 4 m
2 

a parc. č. 467/7 o 

výměře 2m
2 

vše
 
 v kat. území  Petřkovice u Ostravy Jiřímu Blatovi, Hlučínská 864/244a, O-

Petřkovice za cenu dle znaleckého posudku 3 800,- Kč + 800,- Kč - náklady obce - znalecký 

posudek 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 

 

  256/18 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu schválit  prodej pozemků parc. č. 471/14 o výměře 3 m
2
 a parc. č. 467/6 o 

výměře 3m
2
 vše v kat. území  Petřkovice u Ostravy Davidu Šulákovi, Jirská 14/2752, 702 00 

Ostrava za cenu dle znaleckého posudku 3 900,- Kč + 800,- Kč - náklady obce - znalecký 

posudek 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení 

 

  257/18 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Elišky Konkolové, Školní 38, 747 14 Markvartovice o zrušení – ukončení pronájmu 

pozemků parc. č. 467/5 až 467/9 o výměře 14 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu 

prodeje dokončených staveb na těchto pozemcích a odkoupení těchto pozemků 

 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu pozemků parc. č. 467/5, 467/6, 467/7, 467/8 a 467/9 o výměře 14 m
2
 

v kat. území  Petřkovice u Ostravy ke dni 30. 9. 2015 

 

 258/18 Rada městského obvodu 

a) vydává souhlas 

s bezúplatným zřízením věcného břemene chůze a jízdy pro pozemky parc. č. 1760/7 a 

1760/13 přes pozemek parc.č. 1771/1 o výměru věcného břemene 85m
2
  vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, dle Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k 

části pozemku č. p. 1892-46b/2015 ze dne 17. 7. 2015 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 
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  259/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 

právu provést stavbu mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce 

a. s., Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností EL-EKO - Janem Ondrušem, která 

se týká zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti a právu provést stavbu pro přípojku 

NN v pozemcích parc. č. 1540 a parc. č. 1542, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. 

Vzdálená, v délce cca 56 m za úplatu ve výši 400,- Kč + DPH v zákonné výši, výše náhrady je 

stanovena za každý běžný i započatý metr na základě geometrického plánu 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu 

 
  260/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-8002669/VB002 mezi SMO, 

městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupenou na 

základě plné moci společností EL-EKO - Janem Ondrušem, která se týká zřízení věcného 

břemene – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (přeložka NN) v 

pozemku parc.č.1921, v kat. území Petřkovice u Ostravy, ul. Neukončená, v délce cca 9 m za 

úplatu ve výši 3600,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
  261/18 Rada městského obvodu 

a) doporučuje   

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 

UZSVM/17485/2014-HMSU mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou republikou 

– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, která se týká zřízení, 

provozování a udržování stavby vodního díla „Oprava břehů bezejmenného přítoku 

Ludgeřovického potoka – zatrubněná část“  v pozemku parc. č. 1955, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, v rozsahu geometrického plánu č. 1836-50/2014, za úplatu ve výši 19 300 Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení 

 
  262/18 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č. OV/159/d/2015/Ha mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

Moravskoslezským krajem, která se týká umístění nadzemního vedení NN v pozemku parc.č. 

1906/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci stavby „Oprava chodníků – nasvětlení 

přechodu v Petřkovicích, nemocnice, SO 401-EL“, v délce cca 10 m za úplatu ve výši 1.000,- 

Kč + DPH v zákonné výši 
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                     Ivo Mikulica                                                                             Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tuto smlouvu ke schválení 

 
  263/18 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o poskytnutí peněžitého daru spolku Veteran Car Club Ostrava, IČ 26519313, se sídlem Tichá 

464/1, Ostrava – Svinov, ve výši 10.000,- Kč, na zajištění organizace a občerstvení u akce 

„Moravia Rallye 2015“, která se bude mimo jiné konat i  24. 9. 2015 na náměstí v Petřkovicích 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy 

 
  264/18 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Rudolfa Widury ze dne 14. 8. 2015, o řešení problému průtočnosti Ludgeřovického 

potoka u mostku č. OV106, nájezd na ul. Údolní 
 

b) bere na vědomí 

neutěšený stav břehů tohoto potoka i v jiných částech Petřkovic 

 

c) ukládá 

starostovi svolat jednání s vedením odboru ochrany životního prostředí MMO k řešení této 

problematiky 

 


