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U S N E S E N Í 
 

z 27. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. prosince 2015 

(č. 357/27 – 367/27) 

 

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

Omluveni :  - 

 

357/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 38/2015, kterým se:  
   
- sníží kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130 ................................................   o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ......................................................   o    3  tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 .......................................................  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ......................................................  o   10 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ................................................  o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 .......................................................  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169 ......................................................  o   15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5154 .......................................................  o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 ......................................................  o     2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5173 .......................................................  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5139 ......................................................  o     5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5424 .......................................................  o     2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639. pol. 5031  .....................................................  o     2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 .......................................................  o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031 ......................................................  o     4 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6112, pol. 5023 ......................................................  o     3 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na §  6112, pol. 5424 ......................................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5031 ......................................................  o     4 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ......................................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol.  5161 .....................................................  o     1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 .......................................................  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5424 .....................................................  o     1 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 0864/ZM1418/12 ze dne 16. prosince 2015, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytují finanční prostředky 

v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2015 ve výši 71 461,77 Kč 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo 40/2015, kterým se 
 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy   

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 .........................................................................  o  72 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................................................  o  72 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 
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358/27 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 4 k Nájemním smlouvě č. 2/2014/B ze dne 05. 05. 2014, kterým se 

prodlužuje panu Josefu Dustorovi, rok nar. 1957, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice,  nájemní poměr na byt č. 2 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích o 12 měsíců s účinností od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016 
 

b) rozhodla 

o uzavření dodatku  č. 7 k Nájemní smlouvě č. 1/2011/B, kterým se prodlužuje nájem na byt 

č. 3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve  2. nadzemním   podlaží domu č. p. 148 na ulici 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích,  paní Boháčové Marii, rok nar. 1951 na dobu určitou a to 

6 měsíců  s účinností od 1. 01. 2016 do 30. 06. 2016 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatků k nájemním smlouvám 

 
359/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 1 na ulici Petřkovické  č. p. 334 v Ostravě – 

Petřkovicích slečně Natálii Chalupové, rok nar. 1995,  ve výši 19 392,-  Kč; jedná se o dluh 

za měsíce 08/2015, 09/2015, 10/2015 a 11/2015; jmenovaná uhradí svůj dluh v šestnácti  

splátkách a to  patnáct  splátek á  1 200,- Kč a jedna splátka ve výši  1 392,- Kč; splatnost 

jednotlivých splátek je  k 30. dni v měsíci počínaje měsícem leden 2016 

 
360/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, 

Ostrava-Petřkovice, na rok 2015 o částku 2 556,- Kč  tj. celkem na rok 2015 odpisy  ve výši  

225 731,- Kč; finanční prostředky budou na účet MŠ zaslány do 22. 12. 2015; současně 

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

výše uvedené částky 
 

b) schvaluje    

rozpočtové opatření č. 39/2015, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3111, pol. 212.....................................................   o  3 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3111, pol. 5331...................................................  o  3 tis. Kč 

 
361/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého návrhu k datu  21. 12. 2015,  a to 1 ks 

Foukač SH 86 STIHL, rok pořízení 2011 z účtu 028 0000 v hodnotě  7 290,- Kč 

 
362/27 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci starosty o záměru stavby „Dům pro sociální účely v Ostravě Petřkovicích“ na 

pozemcích parc. č. 331, 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337 a 338/1 v kat.území  Petřkovice u 

Ostravy 
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363/27 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

předloženou dokumentaci pro územní rozhodnuti stavby „Stavba bytového domu“ na 

pozemku parc. č. 606 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) bere na vědomí 

splnění povinnosti předložit dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Stavba bytového 

domu“ v souladu s uzavřenou kupní smlouvou na prodej pozemku parc. č. 606 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
364/27 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akci „Rekonstrukce garáže v obj. SDH 

Petřkovice“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s. r. o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 

Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou:  452 946,01 Kč bez DPH, tj. 548 064,71 Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem smlouvy o dílo, po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města 

 
365/27 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti koordinátor ODIS s.r.o. ze dne 18. 12. 2015 o vyjádření k návrhu zavedení 

zastávek MHD v režimu „na znamení“ v celé Ostravě a okolí, od 28. 2. 2016, týká se celkem 

217 zastávek linek MHD 
 

b) bere na vědomí 

návrh na zavedení zastávek MHD v režimu na znamení i v Petřkovicích, takto: 

linka 98 U Garáží 

linka 98 Za Obchodem 

linka 98 Havraní 

linka 34 K Lidicím 

linka 52, 56, 67, 68   Petřkovice nemocnice 
 

c) souhlasí 

se zavedením zastávek na znamení: 

linka 98                         U Garáží 

linka 98                         Za Obchodem 

linka 98                         Havraní 
 

d) nesouhlasí 

se zavedením zastávek na znamení: 

linka 34                          K Lidicím 

linka 52, 56, 67, 68        Petřkovice nemocnice 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

e) ukládá 

tajemníkovi zaslat toto stanovisko rady Koordinátorovi ODIS s. r. o. Ostrava 

 
366/27 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) trvá 

na svém předchozím negativním stanovisku k této Obecně závazné vyhlášce 

 
367/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice v 1. čtvrtletí 2016 takto: 5. 1., 19. 1., 2. 

2., 16. 2., 1. 3., 15. 3.  a  29. 3. 2016 

 


