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U S N E S E N Í 
 

z 30. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 4. února 2020 

(č. 378/30 – 391/30) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 

 

 

 

 

378/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 29. Rady MOb Petřkovice ze dne 21.1. 2020 

379/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města usnesení č. 03107/RM1822/45 ze dne 21. ledna 2020, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se u našeho městského obvodu sníží neúčelová neinvestiční dotace 

pro rok 2020 o 42 tis. Kč; jedná se o úhradu za svoz a likvidaci biologických odpadů z kuchyní a 

stravoven ZŠ a MŠ a kompenzaci zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců SMO Dopravnímu 

podniku Ostrava a.s.  

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se: 

- snižují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4137, org. 511 ……………………………………………………..  o 42 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje  

na § 6171, pol. 5173…………………………………………………………....…..   o 2 tis. Kč 

na §6409, pol. 5901 ………………………………………………………………. o  40 tis. Kč 
 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4 /2020, kterým se: 

- navýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2111 ...............................................................   o   78 tis. Kč 

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

- navýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ..............................................................    o   25 tis. Kč 

(Navýšení příjmů o finanční prostředky za prodej vstupenek na ples MO Petřkovice a navýšení 

výdajů na úhradu pohoštění a vystoupení na plese) 

380/30 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice ke dni 

31.12.2019 
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381/30 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 27. 1. 2020, kterou podal Janoš Roman, o zhotovení nového odpadního místa pro 

svod dešťové vody z RD č.p. 881, ul. Balbínova z důvodu nefunkčnosti odpadu na pozemku parc. 

č. 31 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

  

b) souhlasí  

s uložením nové dešťové přípojky do pozemku parc.č. 31 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, 

s podmínkou, že chodník bude uveden do původního stavu a v případě zásahu do místní 

komunikace, ul. Balbínova bude proveden nový asfalt o rozměru 1 m na každou stranu; nové 

napojení bude projednáno se správcem dešťové kanalizace (Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.) 

 
382/30 Rada městského obvodu 

a) žádá 

Statutární město Ostrava o svěření pozemku parc. č. 1874/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

který je místní komunikací Kosatcová a zelení podél MK 

 

b) souhlasí  

se svěřením pozemku parc. č. 1874/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy, ostatní plocha 

 

c) ukládá 

starostovi požádat SMO o svěření tohoto pozemku 

 
383/30 

Rada městského obvodu 

a) projednala  

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

opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro rok 2020 mezi 

SMO - městským obvodem Petřkovice a NABOZ-servis, s.r.o., p. Marek Nawrath, Na Návsi 

1480/127a, 747 14 Ludgeřovice 

b) ruší  

své usnesení č. 359/28 ze dne 7.1.2020, kterým byla uzavřena příkazní smlouva se společností  

NABOZ-servis, s.r.o., Ludgeřovice,  na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „ 

Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ pro 

rok 2020 

c) rozhodla 

o uzavření nové Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě 

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

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

Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice, IČ 06395074, cena za činnosti sjednané touto smlouvou 

činí max. 139.150,- Kč vč. DPH 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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384/30 
Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti ReSpol s.r.o se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646 o podepsání 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě Ostrava – Petřkovice, 1173/8, Slívová, 

NN, parc. č. 1095/2 a parc. č. 1921, v k.ú. Petřkovice u Ostravy. 

 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce a.s 

Děčín,  ke stavbě „Ostrava – Petřkovice, 1173/8, Slívová, NN“, parc. č. 1095/2 a parc. č. 1921, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, číslo stavby IP-12-8021720/VB02, na zemní kabelové vedení NN; 

jednorázová náhrada činí 9.200,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

 

 

 

 
389/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úpravy chodby na budově č.p. 786“ 

uchazeči: 

MV STAVBY VJAČKA, s.r.o. 

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

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ28575148  

385/30 Rada městského obvodu 

a)  rozhodla 

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

zastávky MHD Šilheřovická v Ostravě-Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem subjektům dle 

předloženého návrhu, s tím, že termín pro podání nabídek je do 17.2.2020 do 9.00 h. 

386/30 Rada městského obvodu 

a)  rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Nové dopravní řešení 

autobusové zastávky MHD Šilheřovická v Ostravě-Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem 

subjektům dle předloženého návrhu, s tím, že termín pro podání nabídek je do 17.2.2020 do 9.00h. 

387/30 Rada městského obvodu 

a)  rozhodla 

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

zastávky MHD Petřkovice, lékárna“ v rozsahu  popisu, třem subjektům dle předloženého návrhu, 

s tím, že termín pro podání nabídek je do 17.2.2020 do 9.00 h. 

388/30 Rada městského obvodu 

a)  rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na realizaci „Nový plot v areálu Staré 

nádraží v Ostravě-Petřkovicích“ v rozsahu popisu  třem subjektům dle předloženého návrhu, s tím, 

že termín pro podání nabídek je do 17.2.2020 do 9.00 h. 
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za cenu nejvýše přípustnou: 826 428,67 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

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

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
390/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Výměna dřevěného schodiště v obecní 

budově č.p. 17/254“ 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: 382 009,72 Kč bez DPH 
 

b) rozhodla 

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

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
391/30 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o poskytování ICT služeb, uzavřenou mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a Janem Šafarčíkem, IČ 73907391, naplátce DPH, která se týká odborné služby 

správce počítačové sítě v budově kulturního domu na adrese Hlučínská 139/239 v Ostravě – 

Petřkovicích, v rozsahu přílohy č. 1 smlouvy, za úplatu 850,- Kč/ měsíc + 850 Kč za každou další 

hodinu, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.2.2020 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


