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U S N E S E N Í 
 

z 22. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. října 2019 

(č. 280/22 – 289/22) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

280/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  40/2019, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 …………………………………….……  o  115 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby  za rok 2018 – KD) 

- zvýší běžné příjmy na § 3412, pol. 2324 …………………………...…………......  o   58 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2018 – Sokolovna) 

- zvýší běžné příjmy na § 3612, pol. 2324 …………………………...…………...….  o  20 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2018 – obecní byty) 

- zvýší běžné příjmy na § 3613, pol. 2324 …………………………...…………......  o   17 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2018 – nebytové prostory) 

- zvýší běžné příjmy na § 5512, pol. 2324 …………………………...…………......  o   23 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2018 – hasičárna) 

- zvýší běžné příjmy na § 6171, pol. 2324 …………………………...………….......  o    9 tis. Kč 

(navýšení rozpočtu v oblasti příjmů za vyúčtování energií na úhradu přeplatků vyúčtování za 

služby za rok 2018 – ÚMOb Petřkovice – budova úřadu) 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 …………………………...………..….....  o   18 tis. Kč 

(navýšení rezerv – přeplatky nájemníkůmza vyúčtování služeb) 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………...………..……  o  171 tis. Kč 

(navýšení rezerv – přeplatky energií) 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5153 …………………………………………  o   30 tis. Kč 

(navýšení výdajů na platby za plyn v KD Petřkovice) 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5154 ………………………………………….  o   10 tis. Kč 

(navýšení výdajů na platby za elektrickou energii v KD Petřkovice) 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ………………………………………….  o   13 tis. Kč 

(navýšení výdajů na nákup pohonných hmot – péče o vzhled obce) 

281/22 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU 
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283/22 Rada městského obvodu 

a) projednala 

novou žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.o., o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu 

„Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv“, k. ú. Petřkovice u Ostravy, parc. č. 125, 605/1, 604/1, 

z důvodu změny situace 

 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností NOVPRO FM, s.r.o., 

Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28633504 a SMO, městský obvod Petřkovice, ke stavbě 

Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv, č. stavby IZ-12-8001691/05,  k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

pozemky parc. č. 125, 605/1, 604/1 

 

c) souhlasí 

umístění stavby č. IZ-12-8001691/05 „Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv“ v pozemcích parc. 

č. 125, 605/1, 604/1,  k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
284/22 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 309/19/VÚ-P210/Z mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností Ostravské komunikace, a.s., která se týká zimní údržby části ul. Balbínova a K Lidicím 

v zimní sezóně 2019/2020 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. Petřkovickou, za paušální 

měsíční úhradu 5.500,- Kč bez DPH 
 

V OSTRAVĚ – PETŘKOVICÍCH“, který se týká změny v provedení interiéru v objektu SO 01 – 

Společenský sál a nebytové prostory 2. NP, SO 04 – Restaurace a kuchyň,  a změny termínu 

realizace 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO 

DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICIÍCH“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností MV STAVBY VJAČKA s.r.o.; předmětem dodatku jsou provedené změny v interiéru 

objektu SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2. NP a SO 04 – Restaurace a kuchyň; tímto 

se prodlužuje termín realizace do 15.11.2019 na všechny práce realizované části díla tak, aby 

mohla být tato část užívána a mohlo být vydáno rozhodnutí o užívání této části stavby a do 

15.2.2020 na ostatní drobné práce, které nemají vliv na užívání stavby a nebudou bránit 

v provozu; tyto práce budou prováděny pouze v době stanovené objednatelem tak, aby nedošlo 

k omezení provozu a užívání této části objektu 

 

c)zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

282/22 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka vánočního osvětlení 

stromu, budovy kulturního a úřadu městského obvodu Ostrava-Petřkovice“ v rozsahu popisu třem 

subjektům s tím, že termín pro podání nabídek je 18.10.2019 do 13.00 hod. 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy  

 
285/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti PROFITERM PROCZECH s.r.o., Ostrava 10, IČ 

03543749, ve výši 10.000,- Kč, na podporu sportovně vzdělávacích akcí ve školním roce 

2019/2020 

 

b) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava – Petřkovice, od zákonných zástupců žáků zapsaných do Lezeckého kroužku, ve výši 

15.500,- Kč, na provoz a dovybavení sportovních potřeb Lezeckého kroužku 

 
286/22 Rada městského obvodu 

a) projednala  
žádost příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice ze dne 3.10. 2019, o rozšíření 

doplňkové činnosti o zájmovou činnost 

 

b) souhlasí  
u příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice o rozšíření doplňkové činnosti o 

zájmovou činnost 

 

c) ukládá  
starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení formou dodatku ke zřizovací listině 

 

 

 

287/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce přírodovědné učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve 

strategickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní školy Ostrava - Petřkovice 

 

b)  zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 

288/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce  počítačové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve 

strategickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní školy Ostrava - Petřkovice 

 

b)  zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 

289/22 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce  jazykové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve stra-
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

tegickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní školy Ostrava - Petřkovice 

 

b)  zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 


