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U S N E S E N Í 
 

z 26. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. prosince 2015 

(č. 338/26 – 356/26) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  338/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo.  36/2015, kterým se:     

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ..................................................  o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 .................................................  o    20 tis. Kč  

- sníží běžné výdaje na § 4399, pol. 5137 , ÚZ 13015 ...............................  o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 ...............................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 ...............................  o      1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 ..................................................  o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011  ................................................  o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5031 .................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5032 .................................................  o      1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5163 ..................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5169 .................................................  o      1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 ......................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 .....................................  o      3 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ..................................................  o      8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5139 ..................................................  o      8 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5194 ...................................................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5492 ..................................................  o      5 tis. Kč 

 
  339/26 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit na základě předložené žádosti Charity Ostrava, 

Kořenského 17, 703 00 Ostrava – Vítkovice finanční příspěvek na dokrytí nákladů spojených 

s rozvozem obědů ve výši  7 510,- Kč. 

 

b) doporučuje 

 zastupitelstvu městského obvodu schválit vlastní rozpočtové opatření č. 37/2015, kterým se: 

       -    sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………….     o    8 tis. Kč 

       -    zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 ………………………………     o    8 tis. Kč 

    

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  340/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pro účetní středisko městský obvod Ostrava – Petřkovice odpisový plán dlouhodobého 

majetku pro rok 2016 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se 
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zohledněním zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u  majetku 

zavedeného do účetnictví  MO Petřkovice k 31.12.2014 a u majetku zaváděného od 1.1.2015  

se od zůstatkové hodnoty upustilo. Zbytková hodnota majetku tak bude stanovována pouze 

ve zdůvodnitelných případech u jednotlivého majetku individuálně 

 
  341/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organi-

zace, ze dne 30. 11. 2015, na vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ v roce 2015 

 

 b) souhlasí     

s vyřazením majetku z evidence Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, pří-

spěvková organizace, takto: 

- ve výši    10 130,70 Kč  z účtu 902 (OTE 1 – hrazeno z prostředků zřizovatele)  

- ve výši   17 700,--  Kč   z účtu 902 (OTE 2 – učební pomůcky z prostředků KÚ) 

- ve výši   78 624,14 Kč  z účtu 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek); 

celková hodnota odepisovaného majetku činí 106 454,84 Kč; jedná se o majetek nefunkční, 

který je určen k likvidaci   

 
  342/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku městského obvodu Petřkovice dle předloženého návrhu k datu 08.12.2015 

takto: 
 

      účet             název                                                                                                      

028 0000         DHM    (dlouhodobý hmotný majetek)    v hodnotě                   41 993,75    Kč                             

902 300 a 999 902   podrozvahová evidence                   v hodnotě                      2 368,--     Kč 

 C E L K E M                                                                                                      44 361,75   Kč                                                                                                                         
 

Jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 
  343/26 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice schválit vyřazení investice z majetku městského 

obvodu Petřkovice a to „Projektovou dokumentaci na odvodnění lokality Nordpól“  v 

hodnotě  285 297,- Kč z roku 2002 a „Studii vedení cyklistických tras“ v hodnotě 14 934,50 

Kč z roku 2005 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  344/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření  za období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 provedený 

firmou TOP AUDITING  ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2015 
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  345/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost spolku FC Odra Petřkovice ze dne 24. 11. 2015 o zařazení investiční akce renovace 

travnaté plochy v areálu FC Odra Petřkovice, včetně prohloubení studny,  do rozpočtu a plánu 

investičních akcí městského obvodu Petřkovice 

 
  346/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje ohlašování pořádání sportovních 

podniků, která bude vydána s účinností 1. 3. 2016 
 

b) nesouhlasí 

s OZV, tak, jak byla předložena 
 

c) ukládá 

tajemníkovi zaslat toto stanovisko odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit MMO 

 
  347/26 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s umístěním sídla spolku Billiard Club Ostrava, z. s., v budově občanského vybavení č.p. 

786/2a, na ul. U Sokolovny  v Ostravě  - Petřkovicích, PSČ 725 29,  umístěné na pozemcích 

parc.č. 99/2, 99/5, 99/6, 99/7 a 99/8, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za podmínek, které jsou 

uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí souhlasu 

 
  348/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 

příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, dle 

předloženého návrhu, na základě započitatelné praxe, s účinností od 1. 12. 2015 

 
  349/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. 

Monice Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

 
  350/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva městského obvodu Petřkovice ze dne 9. 6. 2015, které se týkalo 

případné úpravy výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

Petřkovice od 1. 1. 2016 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu navýšit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu s účinností od 1. 1. 2016 ve výši dle předloženého návrhu 
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c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh na jednání zastupitelstva ke schválení 

 
  351/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 

garáže hasičské zbrojnice“ v rozsahu předloženého návrhu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 18. 12. 2015 

 
  352/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice ze dne 4. 12. 2015 o změnu doby nájmu u místnosti ve školní 

budově č. p. 2 z doby neurčité na dobu určitou do 31. 8. 2016, z důvodu souladu s 

legislativou zřizovatele (Moravskoslezský kraj) 
 

b) rozhodla 

o záměru změny doby nájmu, u Nájemní smlouvy ze dne 11. 6. 2015, kterou se pronajímá 

jedna místnost ve školní budově č. p. 2, Základní umělecké škole Petřkovice,  z doby neurčité 

na dobu určitou do 31. 8. 2016 

 
  353/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

uzavřenou kupní smlouvu na prodej garáže na pozemcích parc. č. 470/2, 467/6 a 471/14 mezi 

p. Davidem Šulákem a p. Jiřím Blatou 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit  změnu kupujícího u prodej pozemků parc. č. 471/14 o výměře 3 m
2
 a 

parc. č. 467/6 o výměře 3m
2
 vše v kat. území  Petřkovice u Ostravy z Davida Šuláka, na 

Jiřího Blatu, bytem Hlučínská 864/244a, Ostrava – Petřkovice,  za cenu dle znaleckého 

posudku 3 900,- Kč + 800,- Kč - náklady obce - znalecký posudek, která zůstává stejná 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto změnu prodeje zastupitelstvu ke schválení 

 
  354/26 Rada městského obvodu 

a) upřesňuje  

pozemek parc. č. 1910, který byl na základě geometrického plánu oddělen a nově označem 

jako pozemek parc. č. 1910/2 o výměře 163 m2, pozemek je součástí oploceného areálu 

školy, bude se svěřovat zřizovací listinou Základní škole Ostrava – Petřkovice  
 

b) rekapituluje  

návrh na svěření pozemků do hospodářské správy Základní škole Ostrava – Petřkovice 

prostřednictvím zřizovací listiny takto: 

PARCELA DRUH ÚČET m2 HODNOTA V KČ 

2 zahrada 031 0300       580                          87 034,80     

5 zahrada 031 0300    1 352                        201 121,92     
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

159 zahrada 031 0300      818                        126 503,70     

593/1 trvalý travní porost 031 0300      218                               967,02     

1/1 zastavěná plocha 031 0400    1 786                        663 231,10     

594/1 zastavěná plocha 031 0400    1 605                        318 964,00     

594/4 zastavěná plocha 031 0400       143                          28 418,40     

595 zastavěná plocha 031 0400      212                          72 676,80     

3 ostatní plocha 031 0500      340                          90 586,44     

4 ostatní plocha 031 0500    3 169                        818 911,80     

598 ostatní plocha 031 0500        893                        250 104,60     

6 zahrada 031 0300     1 405                        208 537,92     

12/1 zahrada 031 0300    1 023                        152 917,92     

158 zahrada 031 0300        96                          14 535,36     

593/2 trvalý travní porost 031 0300        18                            3 600,00     

594/2 trvalý travní porost 031 0300        17                            3 400,00     

599/1 zahrada 031 0300      242                          20 901,14     

599/2 trvalý travní porost 031 0300        21                            4 200,00     

1910/2 ostatní plocha 031 0500      163                          41 817,75     
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí, a to zastupitelstvu v březnu 2016, 

spolu s dalšími změnami v pohybu majetku na základě každoročních inventur k 31.12. 

 
  355/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Tűrke, nar. 1988, ve výši dle předloženého návrhu za 

spolupráci s komisí pro společenské záležitosti v roce 2015 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
  356/26 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 15/1 ze dne 11. 11. 2014) 

a) mění 

člena komise pro otevírání obálek k veřejným zakázkám pro vol. období 2014 – 2018 takto: 

Ing. Tereza Staškovanová místo Pavlíny Ščerbové (mateřská a rodičovská dovolená) 

 


