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U S N E S E N Í 
 

z 23. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. října 2019 

(č. 290/23 – 301/23) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

 

290/23 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení Rady města č. 02332/RM1822/34   ze dne 1. října 2019 schválila rozpočtové opatření, 

kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje o částku 2 940,- Kč na dokrytí výdajů 

městského obvodu s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2021 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 41/2019, kterým se: 

- zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98018, org. 511…………………………………………………..  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  

na § 6149, pol.5021, ÚZ 98 018……………………………………….….………..  o   3 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  42/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o 12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ………………………………………….  o 12 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na nákup nové kopírky na sekretariát ÚMOb) 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

291/23 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Petřkovice na druhé pololetí 

roku 2019 o částku 8 835,-  Kč, tj. celkem na druhé pololetí roku 2019 odpisy ve výši 648 177,50 

Kč;  

finanční prostředky budou na účet  ZŠ zaslány  na druhé pololetí k 15.12.2019; 

současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od 

přijetí výše uvedené částky 

(k navýšení odpisů dochází v souvislosti s nákupem nové myčky do školní jídelny v hodnotě 212 

065,- Kč) 

 

b) schvaluje 

schvaluje rozpočtové opatření č.  43/2019, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 ..................................................................  o  9 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ..................................................................  o  9 tis. Kč 

(navýšení odpisů ZŠ Petřkovice na rok 2019) 
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292/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Lukáše Černína, Ostrava – Petřkovice, ze dne 14. 10. 2019, o skončení pronájmu pozemku 

parc. č. 99/10 o výměře 33 m
2 

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

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu pozemku parc. č. 99/10 o výměře 33 m
2 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, a 

to dohodou ke dni 31. 10. 2019 

293/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jana Jeřábka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 14. 10. 2019, o pronájem pozemku parc. č. 

99/10 o výměře 33 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako pozemek pod garáží 

 

b) rozhodla 

o záměru  pronájmu pozemku parc. č. 99/10 o výměře 33 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

294/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Hany a Lukáše Gaudinských, Ostrava – Petřkovice, ze dne 17. 10. 2019, o skončení pro-

nájmu části pozemku parc. č. 1776/11 o výměře 15 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu části pozemku parc. č. 1776/11 o výměře 15 m
2
, a to dohodou ke dni 31. 

10. 2019 

295/23 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka vánočního osvětlení stromu, budovy 

kulturního domu a úřadu městského obvodu Ostrava-Petřkovice“ uchazeči: 

Blachere-Illumination CZ s.r.o.  

Ostrá Horka I 511, 760 01 Zlín 

zast. Antonínem Peškem, jednatelem 

IČ 02184770  

DIČ CZ02184770 

za cenu nejvýše přípustnou:  174 520 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

296/23 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci o pořadí uchazečů u podlimitní veřejné zakázky – „Protipovodňová opatření – oprava 

opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“, kdy na prvním místě se umístila spo-

lečnost K2 stavební Moravia s.r.o., Ostrava, IČ 28573994, kdy nabídková cena činí 34.138.937,- 

Kč bez DPH 



 - 3 - 

 
 

297/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Jana Jeřábka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 14. 10. 2019, o ukončení nájmu obecního bytu 

č. 1B,  v kulturním domě na ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích, a to dohodou ke dni 31. 

10. 2019 

 

b) souhlasí  

s ukončením nájmu bytu v obecním bytě č. 1B na ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě - Petřkovicích, 

nájemce p. Jan Jeřábek, a to dohodou ke dni dni 31.10.2019 

  

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu 

 
298/23 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh novely OZV č.5/2017 o nočním klidu, kterou je snaha o aktualizaci seznamu akcí doposud 

uvedených v příloze OZV o nočním klidu, který zaslal odbor vnitřních věcí MMO k připomínko-

vání 

 

b) nemá námitek  

k návrhu nově připravované OZV č.5/2017 o nočním klidu 

 

c) navrhuje 

ponechat v nově připravované OZV stávající akci uvedenou v příloze OZV č. 5/2017 a to: 

Petřkovický Bigboš – červen 

 

d) navrhuje 

doplnit do nově připravované OZV tuto jednu akci: 

Pochod okolo Petřkovic; září; 1 noc; dotčený městský obvod: Petřkovice; vymezení doby nočního 

klidu: ze soboty na neděli 00.00 – 06.00 hodin 

 
299/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh zásad služby „Senior Express Hošťálkovice“ pro poskytování přepravy pro občany s trvalým 

pobytem v městském obvodě Petřkovice a Hošťálkovice, službu bude provozovat MOb Hošťálko-

vice pro oba dva obvody v roce 2020 

 

b) navrhuje 

drobné úpravy do těchto zásad, které projedná náš starosta se starostou Hošťálkovic 

 

c) ukládá 

starostovi po projednání úprav tyto zásady předložit na následné jednání rady ke schválení 

 

300/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Martina Berouska, Ostrava – Petřkovice, ze dne 19.10. 2019, o řešení bezpečného pře-

cházení silnice Koblovská v místě napojení místní komunikace Včelařská 
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b) rozhodla, 

že v současné době městský obvod neuvažuje o zřízení přechodu pro chodce v daném místě 

 
301/23 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Miroslavy Střílkové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 21. 10. 2019, o ukončení nájmu 

obecního bytu č. 6, v domě na ul. Hlučínská č.p. 17 v Ostravě-Petřkovicích, dohodou  ke dni 31.10. 

2019 

 

b) souhlasí 

s ukončením nájmu bytu v obecním bytě č. 6 na ul. Hlučínská č.p. 17 v Ostravě - Petřkovicích, 

nájemce p. Miroslava Střílková, a to dohodou ke dni dni 31.10.2019 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


