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U S N E S E N Í 
 

z 25. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. listopadu 2019 

(č. 314/25 – 329/25) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

 

 

314/25 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  46/2019, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………..  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5038 …………………………………………..  o  1 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení zákonného pojištění za zaměstnance – 

Kooperativa pojišťovna) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….   o  35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5137 ……………………………………….....  o  35 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na nákup DDHM do KD – pojezdová kolečka ke klavíru, 

obal na klavír, židle ke klavíru, internet v KD) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………   o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ……………………………………...……  o  50 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na montáž vánoční výzdoby v MO Petřkovice) 

315/25 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 
odpisový plán dle předložených  materiálů  pro Mateřskou školu Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, příspěvková organizace, pro rok 2020, a to ve výši  220 463,-  Kč; finanční prostředky budou 

na účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2020 a k 15.12.2020; současně nařizujeme od-

vod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

316/25 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 
odpisový plán dle předložených materiálů pro Základní školu Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 

136, příspěvková organizace, pro rok 2020 a to ve výši  1 301 273,- Kč; finanční prostředky bu-

dou na účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2020 a k 15.12.2020; současně nařizujeme 

odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené 

částky;  zároveň Rada městského obvodu Petřkovice bere na vědomí odpisový plán na Info tabule 

u budovy č. 3 pořízpořízené z transferu MMO 

317/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, na 

vyřazení majetku z účetní evidence MŠ v roce 2019 
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b) souhlasí   

s vyřazením majetku z evidence MŠ ve výši 58 958,50  Kč z účtu 028  dle předloženého seznamu; 

jedná se o majetek zastaralý, neestetický a značně opotřebený, některý zrezivělý a pro práci 

s dětmi zcela nevhodný; vysavač je nefunkční, určený k likvidaci 

318/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 
návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, na 

rok 2020 ve výši 947 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace p. 

Miroslavy Hrubé 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočet Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, příspěvková organizace, na rok 2020, ve výši 947 000,- Kč 

 

c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, pří-

spěvková organizace na roky 2021 až 2022 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové or-

ganizace p. Miroslavy Hrubé 

 

d) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková 

organizace na roky 2021 až 2022 

319/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 
návrh rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, na 

rok 2020 ve výši 2 602 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace  

Mgr. Moniky Konečné 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočet Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 

136, příspěvková organizace, na rok 2020, 2 602 000,- Kč 

 

c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, pří-

spěvková organizace na roky 2021 až 2022 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové or-

ganizace Mgr. Moniky Konečné 

 

d) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková 

organizace na roky 2021 až 2022 

320/25 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava místní 

komunikace – spojovací cesta mezi ul. Hlučínskou a Údolní, vedoucí k obytným domům č. p. 

119, 120, 864 a 865“ v rozsahu popisu, třem subjektům dle předloženého návrhu, s tím, že termín 

pro podání nabídek je do 29.11.2019 do 13.00 h. 
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323/25 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přidělení bytu č. 1B v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích, 1 +kk, 

o velikosti 41,64 m
2
, paní Pavle Beregiové, Sládkova 2988/27A, Mor. Ostrava,, za nájemné ve výši 

70,- Kč/m
2
/měsíc, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Nájemní smlouvy 

    

324/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., která zastupuje společnost 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha 3, o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemku parc. č. 1948, v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o komunikační vedení a zařízení 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, MOb Petřkovice a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha 3, a.s., na umístění a provozování komunikačního 

vedení a zařízení dle geometrického plánu č. 2128-348/2018, na pozemku parc. č. 1948, v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy; délka dle geometrického plánu činí 25 m délkových, za úplatu 10 000,-Kč + 

DPH v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 

 

321/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní s názvem „Dodatek – Udržovací práce“ 

pro stavbu „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 

potoka (PD+IČ)“ mezi SMO, městský obvod Petřkovice a společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 

43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, předmětem dodatku je projektová dokumentace pro dodatečné 

udržovací práce v rámci úpravy koryta vodního toku 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní s názvem „Dodatek – Udržovací 

práce“ pro stavbu „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka (PD+IČ)“ mezi SMO, městský obvod Petřkovice a společností Projekt 

2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, předmětem dodatku je projektová dokumentace 

pro dodatečné udržovací práce v rámci úpravy koryta vodního toku 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 

322/25 Rada městského obvodu 

(k usnesení rady č. 279/21 ze dne 24.9.2019) 

a) souhlasila  

s posunutím termínu přidělení bytu č. 7, ul. Hlučínská 17, O.-Petřkovice, paní Daně Dudkové, 

z 1.12. 2019 na 15.12. 2019, z technických důvodů  
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325/25 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi SMO - městským 

obvodem Petřkovice a společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Ústí nad Labem, IČ 25458302, 

která se týká dodávky elektřiny do objektů městského obvodu v letech 2020 - 2021 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
326/25 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

rekonstrukci nebytových prostor v KD v Ostravě-Petřkovicích v 1. pololetí 2020, jedná se o 

prostory v suterénu KD o výměře 159 m
2
, které má nyní v nájmu p. Naděžda Grichniková 

 

a) rozhodla 

o přechodném nájmu nebytových prostor v KD v Ostravě-Petřkovicích a o přesunu provozovny p. 

Naděždy Grichnikové do náhradních prostor v kulturním domě, a to po dobu rekonstrukce, která se 

předpokládá do 30.6.2020; jedná se o 2 místnosti v suterénu KD o celkové výměře 65 m
2
, za 

nájemné ve výši 730,- Kč/ 1 m
2
/rok + poplatky za spotřebované energie (voda, teplo, el. energie), 

na dobu určitou od 1.12.2019 do 30.6. 2020 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

 
327/25 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Miroslavě 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 

 

328/25 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  
návrh úpravy dopravního značení ve 4 křižovatkách v lokalitě Nordpol (Do Luk  x Balbínova, Za 

Obchodem x Balbínova, Havraní x Balbínova a Větrov x Balbínova), zpracovaný projektantem 

Jiřím Břenkem v 10/2019 a schválený Dopravním inspektorátem Policie ČR  4.11. 2019 pod č.j. 

260199-B/ČJ-2019 

 

b) souhlasí  
s tímto návrhem úpravy dopravního značení ve výše uvedených křižovatkách, které  budou nově 

osazeny odrazovým zrcadlem a stávající značka P4 bude na vedlejších komunikacích nahrazena 

značkou P6 Stůj dej přednost v jízdě 

329/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2020  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 

2020 ve výši 52 805 tis. Kč dle předloženého návrhu  
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu se střednědobým výhledem rozpočtu a rozpočto-

vým provizóriem zastupitelstvu ke schválení 


