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U S N E S E N Í 
 

z 32. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 1. března 2016 

(č. 408/32 – 425/32) 

  

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

Omluveni                     :  - 

 

  408/32 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2016,  kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 ...........................................................   o  33 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151 ...........................................................  o    6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ...........................................................  o  21 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ...........................................................  o    6 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 ............................................................  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5169 ...........................................................  o    5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, ÚZ 94 ................................................  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139, ÚZ 94 ................................................  o    5 tis. Kč 
 

-sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 6130 ..............................................................  o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5137 ............................................................  o   2 tis. Kč 
 

b) doporučuje       

 zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 5/2016  kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ........................................................  o    800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121 ...............................................  o    800 tis. Kč 
 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 
  409/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 2/2015/B , kterým se prodlužuje nájemní poměr  

na byt č. 3 o velikosti 0+2 na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – Petřkovicích panu Ondřeji 

Šafarčíkovi, r. nar. 1991, trvale bytem Hlučínská č. p. 139, Ostrava – Petřkovice,  na dobu 

určitou 1 roku s účinností od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017 
 

b) rozhodla  

o uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 3/2015/B , kterým se prodlužuje nájemní poměr  

na byt č. 4 o velikosti 0+2 na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – Petřkovicích slečně 

Markétě  Ulrichové, r. nar. 1987, trvale bytem Hlučínská 139, Ostrava – Petřkovice,  na dobu 

určitou 1 roku s účinností od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem těchto dodatků 
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  410/32 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit převod majetku  - technické zhodnocení budovy ZŠ 

č. p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích ve výši 748 852,96 Kč a pozemky dle 

přiloženého soupisu v účetní hodnotě 449 910,09 Kč do účetní evidence příspěvkové 

organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská č. p. 136  k  1. 4. 2016 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 
  411/32 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a 

to: Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice, takto: 

ke změně stavů došlo v roce 2015 u účtu 028 k přírůstku ve výši  363 979,50  Kč (nákup 

drobného dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu došlo k vyřazení majetku 

ve výši 83 955,64 Kč; 

bude navedeno technické zhodnocení budovy č. 2 ve výši 748 852,96 Kč a převod pozemků 

ve výši 449 910,09 Kč na účet 031; 

tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MOb Petřkovice k datu 1. 4. 2016; 

celkový stav majetku ZŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 1. 4. 2016, který bude jako 

příloha součástí dodatku č. 17 zřizovací listiny ZŠ:  

 

Datum Účet Hodnota majetku v Kč 

 018  (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     96 818,50 

 021  (budovy)     45 498 946,61   

 022  (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       1 326 234,30 

 028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek)       2 210 590,10 

 031  (pozemky) 3 108 430,67 

 C e l k e m    52 241 020,18 

 

b) ukládá 

starostovi tento návrh předložit zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

  412/32 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a 

to: Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29  Ostrava – Petřkovice, takto: 

ke změně stavu účtu došlo na účtu  022 a to úbytkem  vyřazením zastaralého zahradního 

nábytku  ve výši 40 250,- Kč  a přírůstkem za nákup  nového vybavení do šaten v budově MŠ 

ve výši 122 678,- Kč; dále došlo k přírůstku na účtu 028 0000 (drobný dlouhodobý hmotný 

majetek), a to nákupem z prostředků zřizovatele ve výši 146 443,- Kč a k vyřazení 

nefunkčního a zastaralého majetku z téhož účtu ve výši 26 359,80 Kč; 

tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MOb Petřkovice k datu  1.4.2016; 

celkový stav majetku MŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 1.4.2016, který bude jako 

příloha součástí dodatku  č. 17 zřizovací listiny MŠ:  
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Datum Účet Hodnota majetku v Kč 

 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek             8 052,-- 

 021  (budovy + stavby)     13 619 516,26   

 021  (stavby)           930 432,80 

 022  (pracovní stroje a vybavení)          620 362,00 

 028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek       1  339 831,30 

 031  (pozemky) 331 133,60       

 C e l k e m  16 849 327,96 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  413/32 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2016 

 

b) rozhodla 

o poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na 1. 

pololetí roku  2016 příjemcům  takto: 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

Svaz 

důchodců ČR 

20 000,-- Na konání kulturních a sportovních akcí pro členy klubu i 

širokou veřejnost 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů 

15 000.-- Na akce – Pálení čarodějnic, vyhodnocení soutěže PO očima 

dětí, na sportovní hasičské soutěže, na den otevřených dveří a na 

obnovu materiálně technické základny 

Knihovna 

města 

Ostravy 

5 000,-- Na doplnění knihovního fondu a na realizaci akcí pro děti a 

mládež. 

Český svaz 

včelařů 

5 000,-- Na činnost v roce 2016. 

Paní Alena 

Gajdečková 

10 000,-- Na nákup materiálu a nářadí potřebného k údržbě a drobným 

opravám na sportovním hřišti včetně pohonných hmot do 

sekačky. 

Klub přátel 

hornického 

muzea 

5 000,-- Příspěvek na zlepšení kvality vydávaného čtvrtletníku Hornický 

zpravodaj spolkem KPHMO 

Pan Rudolf 

Widura 

5 000,-- Na kulturně společenské akce pro všechny účastníky bez 

omezení věku ve volné přírodě. 

Paní Alice 

Maindová 

5 000,-- Na vystoupení taneční skupiny Country girls Petřkovice nejen 

v Petřkovicích, ale i v okolí. 

Pan Alois 

Vítek 

5 000,--  Na akci  „Penaltový rozstřel – 6. ročník“ 

Nadace 

Landek 

5 000,--  Na akci „Těžní věže – hornický kalendář 2017“ 

   

CELKEM 80 000,--  
 

c) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského 

obvodu Petřkovice na 1. pololetí roku  2016  takto: 
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Organizace Výše 

dotace v 

Kč 

Účel dotace 

FC ODRA 

Petřkovice 

z.s. 

 70 000,-  Na činnost v roce 2016 (úhrada energií, vodné a stočné, včetně 

zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování trávníku, opravy 

majetku v areálu, na rekonstrukci travnaté plochy, pronájem 

tělocvičen, hal a hřišť, na úhradu cestovních nákladů k zápasům 

jednotlivých kategorií, na materiální zabezpečení jednotlivých 

kategorií, na úhradu startovného na turnajích mládežnických 

kategorií a turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, na věcné 

ceny na turnajích pořádaných FC Odra Petřkovice z.s. 

                                           

d) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo  6/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………….      o   80  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……................. o   20  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ……………………….. o   15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  ................. o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy……... o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea) ... o    5  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vítek Alois) ................................. o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493  (Gajdečková Alena) ..................... o   10  tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Widura Rudolf) ........................... o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Maindová Alice) ......................... o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek) ………………. o     5  tis. Kč 

 

e) doporučuje  

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření číslo  7/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .......................................................   o  70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ......................................................   o  70 tis. Kč 

 

f) ukládá  

starostovi předložit bod b) a e) tohoto usnesení zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

  414/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Tomáše Volného, 725 29 O. – Petřkovice, ze dne 16. 2. 2016, o odkoupení garáže 

včetně pozemku parc. č. 604/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy  
 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 604/1 včetně garáže o 

výměře 33 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, jedná se o veřejné prostranství, v budoucnu 

může dojít k rozšíření parkování v této lokalitě 
 

c) ukládá  

starostovi předložit zastupitelstvu tuto žádost k rozhodnutí 

 
  415/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ReSpol s. r. o. ze dne 17. 2. 2016 o vyjádření k projektové dokumentaci 

pro územní souhlas stavby zemní kabelové přípojky NN pro parc. č. 1189/1, 1189/9, 1189/19, 
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1189/12, 1189/11, 1189/16 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací pro územní souhlas stavby zemní kabelové přípojky NN pro parc. 

č. 1189/1, 1189/9, 1189/19, 1189/12, 1189/11, 1189/16 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  416/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Otmara Jahody ze dne 19. 2. 2016 o Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 22. 3. 2011 z 

důvodu změny trvalého pobytu z U Kovárny 122/1, 725 29 Ostrava - Petřkovice na 

Provaznická 1646/30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 

b) souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 22. 3. 2011 

 
  417/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku v části Nordpól“ 

uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 

Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148, DIČ: CZ285 75 148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 241 221,05 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

 418/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Koblovská“ 

uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s.r.o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 

Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148, DIČ: CZ 285 75 148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 391 492,98 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

 



 - 6 - 

  419/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu pro stavbu podzemního elektrického vedení VN 22 kV „Petřkovice u 

Ostravy, VNk GRIFFTEC“  na pozemcích parc. č. 1771/1 (zahrada), 1769/3 (ostatní plocha), 

1768/1 (zahrada), 1767 (trvalý travní porost), 1942/13 (ostatní plocha), 1942/9 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) a 1454/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

              o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a   

smlouvy o právu provést stavbu“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu podzemního 

elektrického vedení VN 22 kV „Petřkovice u Ostravy, VNk GRIFFTEC“  na pozemcích parc. 

č. 1771/1 (zahrada), 1769/3 (ostatní plocha), 1768/1 (zahrada), 1767 (trvalý travní porost), 

1942/13 (ostatní plocha), 1942/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 1454/11 (ostatní 

plocha, manipulační plocha) v k. ú. Petřkovice u Ostravy; podzemní vedení bude vedeno 

v délce 64,5 m za cenu 400,- Kč + DPH v zákonné výši, výše náhrady je stanovená za každý 

běžný a započatý metr 

 

  c) zmocňuje 

   starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 
  420/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Terénní a sadové 

úpravy ul. Hlučínská“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, 

že termín pro podání nabídek je do dne 11. 3. 2016 

 
  421/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kapla 670, ze dne 16. 2. 2016, o 

udělení výjimky ve stanovení počtu dětí ve třídách na 28 dětí, celkem se žádá  o udělení 

výjimky ve všech 3 třídách 

 

b) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670,  pro školní rok 2016/17, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 
  422/32 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Jaroslava Riedla ze dne 19. 2. 2016, nájemce nebytového prostoru v kulturním domě 

(JR Cyklosport), o souhlas s podnájmem části pronajatého prostoru třetí osobě  
 

b) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy ze dne 24. 3. 2010, kterou se pronajímá nebytový prostor 

v kulturním domě p. Jaroslavu Riedlovi, předmětem změny je souhlas s podnájmem části 

prostor třetí osobě 
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                     Ivo Mikulica                                                                         Rudolf Schmuch 

                         starosta                                                                                  místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  423/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o uzavření Smlouvy o výpůjčce a smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice(půjčitel) a příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p.o., Ostrava-Muglinov (vypůjčitel), která se týká bezúplatné 

zápůjčky pozemků: část pozemku parc. č. 331 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 60 m
2
, 

pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha, neplodná půda, část pozemku parc. č. 335/6 ostatní 

plocha, zeleň o výměře 638 m
2
, pozemku parc. č. 335/7 ostatní plocha, zeleň, pozemku parc. 

č. 336 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku parc. č. 337 ostatní plocha, manipulační 

plocha a pozemku parc. č. 338/1 ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, za účelem vybudování stavby „ Dům pro sociální účely v lokalitě Petřkovice“,  na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od předání předmětu výpůjčky 

vypůjčiteli na základě předávacího protokolu 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 

  424/32 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

situační změny v případě stavby „Dům pro sociální účely v lokalitě Petřkovice“, jejímž 

investorem bude příspěvková organizace města Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, p. o. 

 

b) rozhodla 

o záměru výpůjčky pozemku parc. č. 335/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

  425/32 Rada městského obvodu 

a) zmocňuje 

společnost TRAINER s.r.o., se sídlem Kaltičkova 1296/58, 710 00 Ostrava, IČ: 26784041, 

k provedení a vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem : 

,,Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích “ 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o dílo k provedení této zakázky 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu plné moci 

 


