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U S N E S E N Í 
 

z 27. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 17. prosince 2019 

(č. 346/27 – 354/27) 

 

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

Omluveni :       - 

 

 

346/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  49/2019 kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………  o   15 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na pokrytí nákladů Charity Ostrava v roce 2019) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o  5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5136 …………………………………………..  o  5 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů na rozšířené číslo prosincového 

zpravodaje) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o  65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 …………………………………………  o  65 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na opravu sociálního zařízení v Restauraci staré nádraží) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………   o  3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 51391 ………………………………………….  o  3 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na nákup materiálu na ÚMOb – PF) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o  166 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3326, pol. 5171 ………………………………………….  o    50 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3421, pol. 5137 ………………………………………….  o    20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ………………………………………….  o    50 tis. Kč 

 - sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 …………………………………………  o    30 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6901, ÚZ  3590…………………..………  o  316 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv, pořízení a obnovy místních kulturních památek, využití 

volného času dětí a mládeže, bytového hospodářství a sportovních zařízení v majetku obce do 

rezerv na kapitálové výdaje) 

347/27 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od společnosti Projekt 2010, s.r.o, Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, ve 

výši 115.000,- Kč na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2020  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smluv dle bodu a) tohoto usnesení 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zajištění reklamy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností 

K2 stavební Moravia s.r.o., Slezská Ostrava, IČ 28573994,  na zajištění reklamy firmy při konání 

plesu 11.1.2020, za plnění ve výši 50.000,- Kč  
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351/27 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Charity Ostrava, Ostrava – Vítkovice, ze dne 3.12. 2019, o finanční příspěvek na dokrytí 

nákladů spojených s rozvozem obědů v městském obvodu Petřkovice v roce 2019, ve výši 

14.393,-  Kč 

 

b) schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Charitě Ostrava, IČ 44940998, ve výši 14.393,- Kč na dokrytí 

nákladů spojených s rozvozem obědů v městském obvodu Petřkovice v roce 2019 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy smluv 

348/27 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marie Boháčové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 2. 12. 2019, o prodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 3 v obecním domě č. p. 148/259 ul. Hlučínská, Ostrava – Petřkovice, nájemní 

smlouva paní Boháčové končí k 31. 12. 2019 

 

b) rozhodla 

prodloužení nájmu a o schválení Dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B, kterým se 

prodlužuje nájemní poměr na byt č. 3 o velikosti 1+1, v 2. nadzemním podlaží v bytovém domě 

č.p. 148/259 na ulici Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích, paní Marii Boháčové, trvale bytem Hlu-

čínská č.p. 148/259 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1. 1. 2020 do 

31. 12. 2020 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B  

349/27  Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice, ze dne 13. 12. 2019, o prodloužení nájmu na byt č. 

1, ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 31.12.2019 
 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1, kterým 

se prodlužuje nájemní poměr na byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží v bytovém domě č.p. 334 na ul. 

Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, paní Monice Janků, trvale bytem Petřkovická č.p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 2 měsíců s účinností od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020, s 

podmínkou, že pokud neuhradí svůj dluh na nájemném vůči úřadu, nebude ji už nájemní smlouva 

dále prodloužena a p. Janků bude  ukončen nájemní vztah  
 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1 

350/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpis pohledávky za přestupek č. 33/2010 ve výši 500,- Kč pro její nevymahatelnost 
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352/27 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Türke, Ostrava - Petřkovice, ve výši dle předloženého 

návrhu, za spolupráci s komisí pro společenské záležitosti v roce 2019 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
353/27 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  

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

354/27 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice v období 01/2020 – 03/2020 takto: 7.1., 21.1., 

4.2., 18.2., 3.3., 17.3. a 31.3. 2020 


