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U S N E S E N Í 
 

z 26. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. prosince 2019 

(č. 330/26 – 345/26) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

330/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 47/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………….…………………………  o  14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5123 ……………………………….……..….  o  14 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na elektrický bojler do bytu p. Košařová – podlimitní 

technické zhodnocení) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………….…………………………  o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………….….………..  o  15 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na údržnu zeleně v MO Petřkovice) 
 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 ……………….…………………………  o  37 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2333, pol. 5169 ………………………….….……..……  o  37 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z nákupu služeb – sportovní zařízení v majetku obce na nákup 

služeb – ZŘ na stavební práce dle ZZVZ – protipovodňová opatření) 

 

b) bere na vědomí  

usnesení Rady města č. 02728/RM1822/40 ze dne 26. listopadu 2019, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se poskytne účelový neinvestiční transfer našemu městskému obvodu 

ve výši 2 000 tis. Kč na opravu místní komunikace – spojovací cestu mezi ul. Hlučínskou a 

Údolní; městský obvod se bude podílet na financování akce ve výši 20 % ze skutečných nákladů 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 48/2019, kterým se: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a měst. obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 511 ………………………………………  o  2 000 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje  

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 6330 …………………………………….………….  o..2 000 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 

331/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice na vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ v 

roce 2019 

 

b) souhlasí  

 s vyřazením majetku z evidence ZŠ  Hlučínská 136,  725 29 Ostrava – Petřkovice takto: 

- ve výši 29 266,16 Kč z účtu 902  (OTE 1 – hrazeno z prostředků zřizovatele – drobný hmotný) 
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- ve výši 9 067,90 Kč z účtu 902  (OTE 2 – učební pomůcky z prostředků KÚ) 

- ve výši 145 482,90 Kč z účtu 028  (Drobný dlouhodobý hmotný majetek); 

kdy celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je 183 816,96 Kč; 

jedná se o majetek nefunkční, plně opotřebovaný a zastaralý majetek a učební pomůcky 

332/26 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

pro účetní středisko městský obvod Petřkovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 

2020 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním zůstatkové 

hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u  majetku zavedeného do účetnictví MOb 

Petřkovice k 31.12.2019 a u majetku zaváděného od 1.1.2020  se od zůstatkové hodnoty upustilo; 

zbytková hodnota majetku tak bude stanovována pouze ve zdůvodnitelných případech u 

jednotlivého majetku individuálně 

333/26  Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého návrhu ke dni 3.12.2019 takto: 

    účet            název                                                                                                      

028 0000   DHM  monitor LCD 19 ACER, rok výroby  2009      v hodnotě    3 430,- Kč 

028 0000   DHM tiskárna HP Color LASER JET, rok výr. 2008   v hodnotě   14 890,- Kč 

028 0000   DHM kávovar AEG, rok výroby 2002                       v hodnotě   4 790,- Kč  

028 0000  DHM křovinořez FS 350, rok výroby 2002                v hodnotě   15 900,- Kč 

028 0000   DHM tiskárna HP DESK JET, rok výroby 2007        v hodnotě    3 245,- Kč 

028 0000   DHM průmyslový vysavač NAREX, rok výr. 2011    v hodnotě    9 500,- Kč 

celkem                                                                                           51 755,- Kč; 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

334/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Janu 

Jeřábkovi, U Sokolovny 140/2, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 1. 2020, za nájemné ve výši 330,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

335/26 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Petra Spáčila, ul. Údolní, O.-Petřkovice, o pronájem pozemku parc. č. 435/1 o výměře 212 

m
2
 a parc. č. 435/2 o výměře 93 m

2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem zahrady 

 

b) odkládá 

pronájem pozemku parc. č. 435/1 o výměře 212 m
2
 a parc. č. 435/2 o výměře 93 m

2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, za účelem užívání jako zahrada, do doby dokončení části stavby 

„Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“, 

která v současné době na tomto pozemku probíhá 
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c) ukládá 

úseku vnitřních věcí informovat žadatele o usnesení Rady městského obvodu Petřkovice  

336/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Heleny Krettkové, ul. Vzdálená, O. – Petřkovice, ze dne 20. 11. 2019, o skončení pronájmu 

části pozemku parc. č. 1540 o výměře 788 m
2
 a části pozemku parc. č. 1538/4 o výměře 16 m

2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, uzavřené na pana Petra Krettka. z důvodu úmrtí a žádost o 

pronájem těchto části pozemku parc. č. 1540 o výměře 788 m
2
 využitý jako zahrada a části 

pozemku parc. č. 1538/4 výměře 16 m
2
 využitý jako pozemek pod hospodářskou budovou v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
 

b) bere na vědomí 

skončení pronájmu části pozemku parc. č. 1540 o výměře 788 m
2
 a části pozemku parc. č. 1538/4 

o výměře 16 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy

 
z důvodu úmrtí nájemce

 
k 31. 12. 2019 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1540 o výměře 788 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
d) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1538/4 výměře 16 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

337/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ivony Horké a Petra Kočárka, ul. Hlučínská, O.-Petřkovice, ze dne 20. 11. 2019, o prodej 

části pozemku parc. č. 604/1 o výměře cca 235 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, který mají 

v nájmu, pozemek je užíván jako předzahrádka k RD 

 

b) doporučuje   

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 604/1 o výměře cca 235 m
2
 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
c) ukládá 

starostovi předložit tento záměr prodeje zastupitelstvu ke schválení 

338/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost MMO, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze dne 14.11. 2019 o sdělení ke 

zpracování územní studie pro plochu US 6 

 

b) požaduje  

zpracovat US 6 na všechny zbývající pozemky, které jsou zahrnuty v ÚZEMNÍM PLÁNU 

MĚSTA OSTRAVY jako plocha, pro kterou je stanoven požadavek zpracování územní studie, 

s označením US 6 

 

c) požaduje 

zapracovat do US 6 rozšíření místní komunikace ul. Hluboká pozemek parc.č.1915/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
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339/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání 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“ uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 497 357,26 Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: MV STAVBY VJAČKA, s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
340/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka – Dodatek – Udržovací práce“, zaslaný společností K2 

stavební Moravia s.r.o., předmětem dodatku je realizace udržovacích  prací v rámci úpravy koryta 

vodního toku 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka – Dodatek – Udržovací práce“, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností K2 stavební Moravia s.r.o., Slezská Ostrava, IČ 28573994, 

předmětem dodatku je realizace udržovacích  prací v rámci úpravy koryta vodního toku, v souladu 

s projektovou dokumentací, za cenu 2 396 621,32 Kč včetně DPH  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

. 

341/26 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost o ukončení nájmu prostor v objektu tělocvičny č.p. 786/2 na ul. U Sokolovny v Ostravě – 

Petřkovicích, kterou dne 29.11.2019 podal nájemce těchto prostor – Billiard Club Ostrava z.s. 

 

b) bere na vědomí 

ukončení nájmu těchto prostor nájemcem dle smlouvy, t.j k 29.2.2020 

 

c) rozhodlo 

vyhovět nájemci s žádostí o předčasném ukončení tohoto nájmu o jeden měsíc, tj. k 31.1.2020 

 

d) souhlasí  

s ukončením nájmu prostor v objektu tělocvičny č.p. 786/2 na ul. U Sokolovny v Ostravě – 

Petřkovicích, dohodou k 31.1. 2020, s podmínkou, že do 31.1.2020 si nájemce odhlásí sídlo svého 

spolku z této adresy 
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342/26 Rada městského obvodu 

a) projednala 

výsledek šetření České školní inspekce zn. ČŠIT-2100/19-T, ze dne 15.11.2019, ve věci stížnosti 

na právnickou osobu Základní škola Ostrava-Petřkovice 

 

b) konstatuje, 

že zřizovatel přijal opatření k nápravě týkající se dané stížnosti 

 

c) ukládá  

starostovi zaslat České školní inspekci informaci o vyřízení stížnosti 

 

d) ukládá  

starostovi informovat stěžovatelku o vyřízení její stížnosti  

 
343/26 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  

 
344/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a společností 

Dvořák, Lesy, sady, zahrady s.r.o. Ostrava – Petřkovice, která se týká zapůjčení válcového 

sypače TS 1000 zn. MTM za účelem posypu místních komunikací v zimní sezoně 2019/2020 

v Ostravě - Petřkovicích, na dobu určitou do 30.4.2020 

  

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
345/26 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a 

připojení k veřejné komunikační síti č. ZA507161, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a 

společností za200.cz s.r.o. Ostrava – Petřkovice, IČ 29393400, která se týká poskytování služby 

internetu „Flexi 12+“ pro budovu Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích, na dobu neurčitou 

s účinností od 3.12. 2019 

  

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


