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U S N E S E N Í 
 

z 20. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. září 2019 

(č. 268/20 – 276/20) 

 

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

Omluveni :       - 

 
268/20 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

 rozpočtové opatření číslo 36/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………..……………………..   o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169………………………..………….……..   o  20 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na nyvýšení nákupu služeb v obecních bytech) 

 

- zvýší běžné příjmy na  § 3429, pol. 2321 …………………..…………………..….  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5194………………………..…………. ………  o  10 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu na nákup darů na akci – pochod okolo Petřkovic) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………….…....   o 51 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5194 …………………………...……………..   o  51 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na příspěvek prvňáčkům v ZŠ Petřkovice) 

 

- sníží investiční výdaje na  § 6171, pol. 6121 ………………….…………………  o  194 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100023000000 ….   o 194 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z PD na nové projekty na PD s ÚZ – čerpání neúčelové investiční     

dotace) 

 

- sníží investiční výdaje na  § 6171, pol. 6121 …………………..…………………   o  230 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100024000000 ..… o  230 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z PD na nové projekty na PD s ÚZ – čerpání neúčelové investiční      

dotace) 

 

b) bere na vědomí  

usnesení Rady města č. 02041/RM1822/30 ze dne 27. srpna 2019, kterým schválila rozpočtové 

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

sociální 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 56 000,- Kč 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 37/2019, kterým se: 

- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015…………………………………………………………….  o   56 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  

na § 4399, pol.5011, ÚZ 13015…………………………………………………….  o  42 tis. Kč 

na § 4399, pol.5031, ÚZ 13015…………………………………………………….  o  11 tis. Kč 

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

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

269/20 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. ze dne 23. 8. 2019 o příspěvek na „Mobilní hospicovou 

péči pro občany Městského obvodu Petřkovice“ ve výši 50 000,- Kč 

 

b) rozhodla 

neposkytnout dotaci pro rok 2019 Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s. 

270/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 1. 2. 2017 na pronájem  části pozemku parc. č. 1571 o 

výměře cca 198 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, ke dni 30. 9. 2019 z důvodu neplacení 

nájemného, panu Josefu Dustorovi, Petřkovická 334, O.-Petřkovice   

271/20 
Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Magistrátu města Ostravy, oddělení přípravy a realizace investic, ze dne 22.8. 2019, o 

souhlas s budoucím svěřením dešťové kanalizační přípojky umístěné na pozemku parc. č. 1903/1  v 

k. ú. Petřkovice u Ostravy (pro objekt na parcele č. 1905, k. ú. Petřkovice u Ostravy, objekt obč. 

vybavenosti, K Černavám 239), městskému obvodu Petřkovice 

 

b) souhlasí 

s budoucím svěřením dešťové kanalizační přípojky umístěné na pozemku parc. č. 1903/1 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy (pro objekt na parcele č. 1905, k. ú. Petřkovice u Ostravy,  objekt obč. 

vybavenosti, K Černavám 239), městskému obvodu Petřkovice 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu souhlasného stanoviska k plánované investiční akci 

272/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o využití či odstranění odpadu č. 1091071855 mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, která se týká převzetí a uložení 

směsného komunálního odpadu a stavebního odpadu na skládce SOMA Markvartovice, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.9. 2019 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

273/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí finančního daru od společnosti ENVISOLAR ENERGY s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava, 

IČ 28573552, ve výši 10.000,- Kč, na na zakoupení věcných darů na akci Pochod okolo Petřkovic, 

která se koná 28.10.2019 
 



 - 3 - 

 

274/20 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 89/7 ze dne 19.2.2019) 

a) bere na vědomí 

počet dětí v 1. třídách Základní školy v Ostravě – Petřkovicích ve školním roce 2019/2020, který 

je 51 dětí 
 

b) schvaluje 

příspěvek Základní škole Ostrava – Petřkovice ve výši 51.000 Kč (1000,- Kč/1 žák 1. třídy) ve šk. 

roce 2019/2020, z rozpočtu městského obvodu Petřkovice                                                                                                           

 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy 

275/20 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice takto: 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. a 

17.12. 2019 

276/20 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Ubytování 45 žáků a 5 ped. zaměstnanců 

Základní školy Ostrava - Petřkovice, od 1. 10. 2019 do 14. 10. 2019, v Horském hotelu Čarták, 

v rámci dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“, a to postupem 

dle čl. 3 odst 2. schválených zásad, kdy zakázka malého rozsahu je zadána konkrétní firmě 

z důvodu nedostatku vhodných ubytovacích kapacit v dané lokalitě a v daném termínu, uchazeči: 

Horský hotel Čarták, s.r.o. 

IČ: 27798801 

DIČ: CZ 277 988 01 

se sídlem Solanec pod Soláněm 186, 756 62, Hutisko-Solanec  

za cenu nejvýše přípustnou:  280 000 Kč včetně DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o ubytování v hotelu 


