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U S N E S E N Í 
 

z 19. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. srpna 2019 

(č. 250/19 – 267/19) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

250/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení rady města č. 01968/RM1822/29 ze dne 13. srpna 2019, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši  2 800 tis. Kč našemu městskému obvodu na akci Rekonstrukce 

kulturního domu Petřkovice 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 33/2019, kterým se: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 611……………………………………  o   2 800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje  

na § 3392, pol.6121, ÚZ 3500, ORG 1100006000000………………………  o   2 800 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí,  

že na základě rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla naší příspěvkové 

organizaci – Základní škole Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136 poskytnuta neinvestiční dotace 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 126 330,- Kč 

 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 34/2019, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063…………  o  958 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063. ……….  o  169 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 ……………..  o  958 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063  …………….  o  169 tis. Kč 

 

e) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 35/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..…………………..  o  112 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2212, pol. 6121………………………..………….  o  112 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na zpracování projektové dokumentace na řešení  

křižovatky Koblovská – k Černavám) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………… . o  94 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2221, pol. 5171……………………………..……………  o  94 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy 

autobusové zastávky Šilheřovická) 

251/19 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2020 
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b) ukládá 

starostovi předložit tyto zásady zastupitelstvu ke schválení  

252/19 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

plán inventur MOb Petřkovice k 31.12.2019 k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a 

závazků MOb Petřkovice v roce 2019 

253/19 
Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok  

2019 ve složení: 
 

Předseda komise:         Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:           Ing. Tereza Staškovanová 

Členové:                        Ing. Šárka Robenková 

                                    Denisa Dohnalová                                              

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2019 ve složení: 
 

Předseda komise:             Ing. Karel Gattnar 

Členové:                            Ing. Šárka Robenková 

                                   Ing. Tereza Staškovanová 

254/19 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici číslo 2/2019 o inventarizaci majetku a závazků s účinností od 1.9.2019; současně ruší 

platnost směrnice č. 4/2014 o inventarizaci majetku a závazků  schválené radou MO dne 

12.08.2014, usnesením číslo 1251/85 

255/19 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici číslo 3/2019 pro evidenci majetku s účinností od 1.9.2019; současně ruší platnost 

směrnice č. 1/2016 pro evidenci majetku  schválené radou MO dne 30.08.2016, usnesením číslo 

565/43d 

256/19 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Silvy Sivkové, Ostrava - Poruba ze dne 21. 8. 2019 o skončení pronájmu pozemku parc. č. 

2098 o výměře 21 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, z důvodu prodeje garáže 

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu pozemku parc. č. 2098,  k.ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 21 m
2
, a to 

dohodou ke dni 31. 8. 2019 
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258/19 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 17 – byt č. 2“, 

kterým se prodlužuje termín dokončení z důvodu víceprací a komplikací s původními rozvody 

v domě 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 17 – byt č. 

2“ mezi SMO, městský obvod Petřkovice a Miroslavem Strachotou, Ludgeřovice; předmětem 

dodatku je prodloužení termínu dokončení do 31.8.2019, z technologických důvodů 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
259/19 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Dodávka interiéru Kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích“, kterým se prodlužuje termín dokončení z důvodu návazností na práce v rámci 

zakázky „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Dodávka interiéru Kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích“ mezi SMO, městský obvod Petřkovice a společností MV STAVBY VJAČKA s.r.o., 

Ludgeřovice; předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení SO 01 do 15.11.2019, 

z technologických důvodů 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

 

 

 

 

257/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

skončení pronájmu pozemku  pod garáži parc. č. 1892/5, k.ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 21 

m
2
, z důvodu úmrtí nájemce 

260/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Trvalkové záhony – Petřkovice, Lokalita 1 - 

Náměstí“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner  

Hluboká 693/15a, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

IČ: 11524162 

za cenu nejvýše přípustnou:  344 547,13 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  
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261/19 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Dolní oblast Vítkovice, z. s., Ostrava-Vítkovice, o souhlas se stavbou 

s názvem ČSOV LANDEK PARK, ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV a vstup na 

pozemek, p. č. 1274, k. ú. Petřkovice u Ostravy, za účelem vybudování kanalizační přípojky 

v délce 5 m 

 

b) souhlasí 

se stavbou ČSOV LANDEK PARK – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV a vstupem 

na pozemek p. č. 1274, k. ú. Petřkovice u Ostravy, za účelem vybudování kanalizační přípojky 

v délce 5 m,  s podmínkou uvedení dlážděné cesty do původního stavu (MK Pod Landekem, u 

vtupu do Landek Parku) 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu souhlasu se stavbou 

 
262/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře kulturního domu č.p. 

139 na ul. Hlučínské o výměře 17,5 m
2
 (místnost č. 4 a část chodby) paní Marcele Kostkové, 

Ostrava - Petřkovice, IČ 73186562, na dobu určitou 6 měsíců, od 1.9. 2019 do 29.2.2020 
 

b) rozhodla 

o prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře kulturního domu č.p. 

139 na ul. Hlučínské o výměře 11,5 m
2
 (technická místnost č. 1 a část chodby) paní Marcele 

Kostkové, Ostrava - Petřkovice, IČ 73186562, na dobu určitou 5 měsíců, od 1.10. 2019 do 

29.2.2020 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemním smlouvám  

 

263/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře kulturního domu č.p. 

139 na ul. Hlučínské o výměře 13 m
2
 (místnost č. 3 a část chodby) Lucii Mušálkové, 

Ludgeřovice, IČ 87250977, na dobu určitou 6 měsíců, od 1.9. 2019 do 29.2.2020 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě  

 

264/19 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře kulturního domu č.p. 

139 na ul. Hlučínské o výměře 15 m
2
 (místnost č. 2 a část chodby) Vladislavě Osmančíkové, 

Markvartovice, IČ 73337099, na dobu určitou 6 měsíců, od 1.9. 2019 do 29.2.2020 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě  
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265/19 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jarmily Pročkové ze dne 12.8.2019 o ukončení nájmu nebytového prostoru – Ateliér 

šitíčko v kulturním domě, ul. Hlučínská 139 v Ostravě-Petřkovicích, a to dohodou ke dni 

31.8.2019 
 

b) souhlasí  

s ukončením nájmu  nebytového protoru v KD na ul. Hlučínská 139 v Ostravě-Petřkovicích, 

nájemce p. Jarmila Pročková, a to dohodou ke dni 31.8.2019 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu 

 
266/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vlastnictví pozemku parc.č. 1906/8 ostatní plocha, silnice o výměře 442 m
2
, kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, kdy vlastníkem je ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, na pozemku je chodník podél 

komunikace Hlučínská a veřejná zeleň 
 

b) souhlasí 

s nabytím pozemku parc. č. 1906/8 ostatní plocha, silnice o výměře 442 m
2
,  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, Statutárním městem Ostrava, od stávajícího vlastníka ČR – Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, tento pozemek je chodníkem podél komunikace Hlučínská a je 

veden v pasportu místních komunikací jako místní komunikace IV. třídy s označením 2d; a je 

veřejnou zelení 
 

c) souhlasí  

s následným svěřením pozemku parc. č. 1906/8 v kat. území Petřkovice u Ostravy  do správy 

městského obvodu Petřkovice 

 
267/19 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského ob-

vodu v roce 2019 ze dne 19.7. 2019, č.j. SMO/351022/19/IAK/Juch, provedenou odborem inter-

ního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 9.7. až 19.7. 2019 
 

b) ukládá 

tajemníkovi zpracovat nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
 

c) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   
 

d) ukládá 

starostovi zaslat písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, odbodu IAK 

MMO 

Z.: starosta 

  

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


