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U S N E S E N Í 
 

z 31. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. února 2020 

(č. 392/31 – 405/31) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 

 

392/31 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 30. Rady MOb Petřkovice ze dne 4.2. 2020 

393/31 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Zastupitelstva města č. 0722/ZM1822/12 ze dne 29. ledna 2020, kterým schválilo 

rozpočtové opatření na základě vyhlášky č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611………………………………………  o 7 000 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 611………………………………………  o 3 813 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 611………………………………………  o    395 tis. Kč 

 

- zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 611………………………………………  o 7 000 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 611……………………………………….  o 3 813 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3595, org. 611……………………………………… o    395 tis. Kč 
 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 6 /2020, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................................................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5137 ....................................................................  o  20 tis. Kč 

(Nákup vozíků na převoz stolů a židlí v KD Petřkovice) 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................................................................  o  41 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5023 ...................................................................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5031 ...................................................................  o    6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5032 ...................................................................  o    5 tis. Kč 

(Navýšení platů – místní zastupitelské orgány, včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...................................................................  o  13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 ..................................................................  o    9 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5032 ..................................................................  o    4 tis. Kč 

(Navýšení sociálního a zdravotního pojištění - redaktor petřkovického zpravodaje) 
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394/31 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a příspěvky v roce 2020 

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací a příspěvků  z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2020 

příjemcům  takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 
Účel dotace 

Sbor dobrovolných 

hasičů 

45 000,- Soutěž PO očima dětí, den otevřených dveří, dětský 

den, údržba zbrojnice, obnova materiálně – technické 

základny. 

Knihovna města Ostravy 10 000,- Podpora čtenářství prostřednictvím obohacení 

knihovního fondu a realizace akcí pro děti a mládež. 

Uskutečnění akcí projektu Bookstart – S knížkou do 

života v klubu Medvídci 

Český svaz včelařů 10 000,-  Na činnost v roce 2020 (chov včelstev, zajišťování 

opylovací činnosti v regionu, nutné tlumení včelích 

nákaz, organizování spolkové činnosti) 

Český zahrádkářský 

svaz 

30 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (provoz ZO, 

kroužek Mladý zahrádkář, akce pořádané ZO) 

Klub přátel hornického 

muzea 

10 000,- Vydání čtyř hornických zpravodajů KPHMO, z.s.  

Pan Rudolf Schmuch 3 000,-  Na fotbalový turnaj pro neregistrované občany 

Petřkovic a okolí od 6 do 90 let 

Nadace Landek 10 000,- Na vydání 23. Hornického kalendáře 

TJ Ostrava Petřkovice          30 000,- Rozvoj sportovního a kulturního života v obci a 

vytváření možností využití sportovišť 

 

c) schvaluje 

poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na rok 2020 příjemci takto: 
 

Hultschiner – Soldaten z.s. 3 000,-  Na poplatky v archivech a poplatky za vedení 

webových stránek 

 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice  na rok 2020 takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 
Účel dotace 

FC ODRA Petřkovice z.s. 200 000,-  Na činnost v roce 2020 (úhrada energií, vodné a 

stočné, včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, 

ošetřování trávníku, opravy majetku v areálu 

(opravy a revize), rekonstrukce travnaté plochy a 

péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, 

pronájem prostor pro přípravu (tělocvičny, haly, 

hříště, posilovny), úhrada cestovních nákladů k 
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zápasům jednotlivých kategorií, materiální 

zabezpečení jednotlivých kategorií, odměny 

rozhodčím, delegátům a pořadatelům utkání a 

turnajů, úhrada startovného na  turnajích 

mládežnických kategorií a turnajích pořádaných 

MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na 

turnajích pořádaných FC Odra 

Senioři ČR, základní 

organizace Petřkovice 

85 000,- Na činnosti spojené s kulturou, sportem a 

společenskou činností pro členy i širší veřejnost, 

včetně akcí taneční skupiny Country Girls 
 

 
e) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo 7/2020, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o 151 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222 (SDH) …………………………………  o  45  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5331 (Knihovna města Ostravy) ……….…..  o  10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  ............................   o  10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz) .....................  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea) ..........   o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Rudolf Schmuch) .................................   o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5221 (Nadace Landek)   …………………….  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Ostrava Petřkovice )……………….   o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5222 (Hultschiner – Soldaten, z.s. )………….   o    3 tis. Kč 

 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo  8/2020, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..................................................................   o   200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ................................................................   o   200 tis. Kč 

(Dotace FC Odra Petřkovice) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................................................................   o   85 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Senioři ČR)……......................………….   o   85 tis. Kč 

(Dotace Senioři ČR) 

 

g) projednala 

žádost Mobilního hospicu Ondrášek, o.p.s. ze dne 03.01.2020 o poskytnutí dotace ve výši 50000,-

Kč na zajištění péče pro umírajícím dospělé i dětské pacienty 
 

žádost Centra pro rodinu a sociální péči z.s. ze dne 29.01.2020  o poskytnutí dotace ve výši 8100,-

Kč na finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb a poskytovaných aktivit Střediska 

VÝZVA na rok 2020 

 

h) rozhodla  

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  Mobilního hospicu 

Ondrášek, o.p.s. a Centru pro rodinu a sociální péči z.s. 

 

i) ukládá 

tajemníkovi informovat žadatele o rozhodnutí rady 
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396/31 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana René Volného, Ostrava-Petřkovice, o uzavření smlouvy o právu umístit a provést 

stavbu pergoly na pozemku parc. č. 477/1, k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu pergoly na pozemku parc. č. 477/1, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy mezi SMO, městský obvod Petřkovice a panem René Volným, bytem 

Hlučínská 119/244, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
397/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Nový plot v areálu restaurace Staré nádraží“ 

uchazeči: 

Mgr. Jan Svoboda 

se sídlem: Balbínova 438, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

IČ: 05700906 

DIČ: CZ7901273908  

za cenu nejvýše přípustnou: 447.717,- Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Mgr. Jan Svoboda 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
398/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úprava stávající zastávky MHD 

Šilheřovická v Ostravě-Petřkovicích“ uchazeči: 

ing. Petr Kopec s.r.o. 

sídlo: Televizní 425/14b, 725 28 Ostrava – Lhotka 

IČ: 25835491 

DIČ: CZ25835491 

zastoupená: Ing. Petr Kopec – jednatel společnosti 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 606.614,- Kč včetně DPH 

395/31 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA,  O.-Vítkovice, ze dne 11. 2. 2020, o 

pronájem části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 9 m
2 

a části pozemku parc. č. 1900/1 o výměře 

9 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako pozemků na kterých jsou umístěny pozorovací a 

odplyňovací vrty  

 

b) rozhodla 

o záměru  pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 9 m
2
 a části pozemku parc. č. 1900/1 

o výměře 9 m
2 

 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: ing. Petr Kopec s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

399/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Nové dopravní řešení autobusové zastávky 

MHD Šilheřovická v Ostravě-Petřkovicích“ uchazeči: 

ing. Petr Kopec s.r.o. 

sídlo: Televizní 425/14b, 725 28 Ostrava – Lhotka 

IČ: 25835491 

DIČ: CZ25835491 

zastoupená: Ing. Petr Kopec – jednatel společnosti 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 517.802,10 Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: ing. Petr Kopec s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 

400/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úprava stávající zastávky MHD 

Petřkovice, lékárna“ uchazeči: 

ing. Petr Kopec s.r.o. 

sídlo: Televizní 425/14b, 725 28 Ostrava – Lhotka 

IČ: 25835491 

DIČ: CZ25835491 

zastoupená: Ing. Petr Kopec – jednatel společnosti 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 725.295,- Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: ing. Petr Kopec s.r.o. 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy, smlouva bude uzavřena po schválení přesunu části přebytku 

hospodaření z roku 2019 na tuto akci, na zastupitelstvu MOb Petřkovice v 06/2020 

 
401/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o 

velikosti 36 m
2
, jedná se o prostory zázemí sálu KD č. N1.12, N1.13, a 1/2 N1.11, N1.11a, N1.17, 

na dobu určitou do 31.12.2020 
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402/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o 

velikosti 36 m
2
, jedná se o prostory zázemí sálu KD č. N1.15, N1.14,  a ½ N1.11, N1.11a, N1.17, 

na dobu určitou do 31.12.2020 

 
403/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v suterénu kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 79 m
2
 (bývalá prodejna Tony) 

 
404/31 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o 

velikosti 9 m
2
, jedná se o prostor v suterénu KD č. N01.29 

 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

405/31  Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice o prodloužení nájmu na byt č. 1, ul. Petřkovická 

č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, který ji končí ke dni 29.2. 2020 
 

b) rozhodla  

o prodloužení nájmu  a o schválení Dodatku č. 9 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 1 měsíce s účinností od 1. 3. 2020 do 31. 3. 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. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu  č. 1/2016/B/1 


