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U S N E S E N Í 
 

z 28. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. ledna 2020 

(č. 355/28 – 366/28) 

 

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

Omluveni :       - 

 
355/28 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení Rady města č. 2877/RM1822/42 ze dne 10. prosince 2019, kterým schválila na základě 

rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Petřkovice ve výši 800,- Kč na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2019 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit rozpočtové opatření č. 50/2019, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 14004 ………..  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5139, ÚZ  14004 …………………….………..  o  1 tis. Kč 
 

c) bere na vědomí  

usnesení Zastupitelstva města č. 0626/ZM1822/11  ze dne 11. prosince 2019, kterým schválilo 

snížení prostředků rozpočtu roku 2019 pro financování roku 2020 a zároveň schválilo příslušné 

rozpočtové opatření 
 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 51/2019, kterým se: 

- sníží převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 611 ……………………………………….  o     395 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 ………………………………………….  o  5 920 tis. Kč 

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

- snižují běžné výdaje na § 2333, pol. 5171, ÚZ 93 ………………………………  o  5 920 tis. Kč 

(Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka) 
 

- snižují běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 6330 …………………………. . o   2 000 tis. Kč 

(Oprava MK – spojovací cesta mezi ulicí Hlučínskou a Údolní) 
 

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

- snižují investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100023000000……  o   34 tis. Kč 

- snižují investiční výdaje na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3590, …………………….……  o     3 tis. Kč 

- snižují investiční výdaje na § 3745, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100024000000……  o   40 tis. Kč 

- snižují investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100021000000……  o     1 tis. Kč 

- snižují investiční výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 1100022000000…..   o     1 tis. Kč 

(Neúčelová investiční dotace) 
 

e) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 1 /2020, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2321 ................................................................  o  115 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ................................................................  o  115 tis. Kč 

(Navýšení rozpočtu na  nákup darů na ples MO do  soutěže o ceny a to v příjmech i výdajích) 
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- zvýší běžné  příjmy na § 3392, pol. 2111 .................................................................  o   50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 ..................................................................  o  50 tis. Kč 

(Navýšení příjmů o finanční prostředky za reklamu na plese na nákup darů na ples Mob do 

soutěže o ceny) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o   194 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 ...............................................................  o   194 tis. Kč 

(Oprava sociálního zařízení v Restauraci staré nádraží) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .............................................................  o  1 313 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 6901, ÚZ 3590 ............................................  o  1 313 tis. Kč 

(Převod finančních prostředků z rezerv na investiční rezervu – rezervy kapitálových výdajů ÚZ 

3590) 
 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 6121 ..............................................................  o  1000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3590 .............................................  o  1000 tis. Kč 

(Doplnění ÚZ 3590 u investiční akce) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..................................................................  o   53 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5175 ……. ............................................... .......  o   53 tis. Kč 

(Převod finančních prostředků z rezerv na pohoštění na plese městského obvodu Petřkovice) 
 

- sníží investiční výdaje na § 6171, pol. 6121 .........................................................  o  300 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6121, ÚZ 3595 ........................................  o  300 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o    95 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6901, ÚZ 3595 ………………………….  o    95 tis. Kč 

(Doplnění ÚZ 3595 u investiční akce – PD na nové projekty, přesun finančních prostředků z 

rezerv na rezervy kapitálových výdajů ÚZ 3595) 
 

f) ukládá 

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

356/28 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1540 o výměře 788 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Heleně Krettkové, Vzdálená  252/6, O. - Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 2. 2020 za nájemné ve výši 1576,- Kč/rok, za účelem zahrady 
 

b) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1538/4 o výměře 16 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Heleně Krettkové, Vzdálená  252/6, O. - Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 2. 2020 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku pod 

hospodářskou budovou 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemních smluv 

357/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 16. 12. 2019, kterou podal Ing. Jaroslav Mikula, který na základě plné moci 

zastupuje MV INVEST VJAČKA, s.r.o., o připojení parkoviště u hotelu GREEN na pozemní 

komunikaci ul. U Jana (výjezd z parkoviště- pozemek parc. č. 1942/4 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy) dle odsouhlasené přílohy Policií ČR, dopravním inspektorátem Ostrava 
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b) souhlasí  

s připojením parkoviště u hotelu GREEN na pozemní komunikaci ul. U Jana (výjezd z parkoviště- 

pozemek parc. č. 1942/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy) dle odsouhlasené přílohy Policií ČR, 

dopravním inspektorátem Ostrava 

358/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 16. 12. 2019, kterou podal Ing. Jaroslav Mikula, který na základě plné moci 

zastupuje společnost MV INVEST VJAČKA, s.r.o., na přemístění dopravní značky IP 10a (slepá 

ulice) a umístění dopravní značky IP 11a (parkoviště) dle odsouhlasené přílohy Policií ČR, 

dopravním inspektorátem Ostrava 

 

b) souhlasí  

s přemístěním dopravní značky IPa (slepá ulice) s podmínkou, že dopravní značka IP 10a (slepá 

ulice) bude umístěna na konci zpevněné plochy na pozemku parc. č. 1772 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy a s využitím stávajícího sloupku po přemístění dopravní značky IP 10a (slepá ulice) pro 

dopravní značku IP 11a (parkoviště) 

359/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – 

prosinec 2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek 

Nawrath, Ludgeřovice 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – 

prosinec 2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek 

Nawrath, Ludgeřovice, IČ 06395074, cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí max. 48.400,- 

Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

360/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na stavbě „Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – 

prosinec 2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslav Průša, Havířov 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na stavbě „Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – 

prosinec 2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslav Průša, Havířov, IČ 

10032860, cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí max. 80.000,- Kč, neplátce DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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361/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru na stavbě „Protipovodňová opatření 

– oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – prosinec 

2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Projekt 2010 s.r.o., Ostrava – Vítkovice 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru na stavbě „Protipovodňová 

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro období leden – 

prosinec 2020, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a Projekt 2010 s.r.o., Ostrava – 

Vítkovice,  IČ 48391531, cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí max. 26.620,- Kč vč. 

DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

362/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce interiéru 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek Nawrath, Ludgeřovice 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek Nawrath, Ludgeřovice, IČ 

06395074, cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí max. 48.400,- Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

363/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce interiéru 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslav Průša, Havířov 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslav Průša, Havířov, IČ 10032860, cena za činnosti 

sjednané touto smlouvou činí max. 66.000,- Kč, neplátce DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

364/28 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce interiéru 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO - 
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365/28 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády č. 

300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2020 

 
366/28 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu, příplatku za vedení a osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Ostrava 

– Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, p. Miroslavě Hrubé, v souladu s nařízením 

vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2020 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

městským obvodem Petřkovice a Ing. Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Ostrava – 

Zábřeh 

 

b) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce 

interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ pro období leden – prosinec 2020, mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a Ing. Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Ostrava – 

Zábřeh,  IČ 26833611, cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí max. 30.000,- Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 


