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U S N E S E N Í 
 

z 21. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. září 2015 

(č. 293/21 – 299/21) 

 

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

Omluveni :  Ing. M. Robenek 

 

  293/21 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 527/ZM1418/8 ze dne 9. září 2015, jimž schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu MOb poskytnou finanční prostředky v návaznosti na 

rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2015 ve výši 198 759,63 Kč; tyto výdaje nebudou 

sledovány pod účelovým znakem 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 27/2015, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355.............................................................   o   199  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ..............................................  o   199  tis. Kč 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 28/2015, kterým se: 

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

- zvýší běžné  výdaje na § 2219, pol. 5171 ..............................................   o  100  tis. Kč 

 
  294/21 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice p. Hany Hrubé, 

ze dne 15.9. 2015, o převedení částky 124.678,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 

 

b) schvaluje  

převod finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670 z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 122.678,- Kč na úhradu 

vybavení šaten v budově mateřské školy  

 
  295/21 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 1/2011/B, kterým se prodlužuje nájem na byt č. 

3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 148 na ulici 

Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích paní Boháčové Marii, nar. 10. 06. 1951, na dobu určitou a 

to 3 měsíců s účinností od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  296/21 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

Kontrolní řád městského obvodu Petřkovice s účinností od 1. 10. 2015; současně se k  tomuto 

datu ruší  platnost Kontrolního řádu městského obvodu Petřkovice schváleného dne 3. 10. 

2006 usnesením č. 1036/87 a dodatku č. 1 ke kontrolnímu řádu ze dne 3. 10. 2006 

schváleného dne 25. 9. 2007 usnesením č. 231/20 

 
  297/21 Rada městského obvodu 

a) projednala 

dvě došlé žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 32/1 o výměře 25 m
2
, kterou podal 

František Martinec, Balbínova 179/6, O.- Petřkovice a části pozemku parc. č. 32/1 o výměře 

16 m
2
, kterou podal Michal Pospiech, U Sokolovny 174/11, O.- Petřkovice v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) rozhodla  

že nemá záměr pronajmout části pozemku parc. č. 32/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

 
  298/21 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  - služebnosti a smlouvy 

o právu provést stavbu č.IP-12-8017770, „Petřkovice 1534/2, p. Obrusník, příp. NNk“ mezi 

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

základě plné moci firmou Profiprojekt s. r. o., která se týká umístění podzemní kabelové 

přípojky NN 0,4kV na pozemku p. č. 1539/1 – zahrada a p. č. 1534/3 - zahrada v katastrálním 

území Petřkovice. Podzemní kabelová přípojka NN bude v předpokládané délce trasy 10 m 

délkových; cena 400,-Kč + DPH v zákonné výši, výše náhrady je stanovená za každý běžný a 

započatý metr na základě geometrického plánu; tato kabelová přípojka bude sloužit jako 

přípojka pro pana Obrusníka; křížení místní komunikace bude vedeno bezvýkopovou 

technologií – protlakem a výkopem v zeleném 
 

b) zmocňuje 

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

smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8017770 

  299/21 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Zásady a postupy pro zadávání veřejných zákázek malého rozsahu s účinnosti od 1. 10. 2015, 

vydaných v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek 
 

b) ruší 

platnost Zásad a postupů pro zadávání veřejných zákázek malého rozsahu, schválených 3. 4. 

2012 

 

 


