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U S N E S E N Í 
 

z 32. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2020 

(č. 406/32 – 414/32) 

 

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

Omluveni :        -  

 

 

 

 

406/32 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 31. Rady MOb Petřkovice ze dne 18.2. 2020 

407/32 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2020, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................  o  107 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2221, pol. 5171 .................................................................  o  107 tis. Kč 

(Oprava zastávky MHD Šilheřovická) 

 

- sníží investiční výdaje na § 6171, pol. 6901, ÚZ 3590............................................  o  518 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje  na § 2221, pol. 6121, org.1100026000000........................  o  518 tis. Kč 

(Nové dopravní řešení zastávky Šilheřovická) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o  250 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ................................................................  o  250 tis. Kč 

(Spoluúčast – oprava komunikace Hlučínská – Údolní- Kasino) 

408/32 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136,  Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2019 

 

b) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek příspěvkové organizace Mateřské škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2019 

409/32 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace 

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, takto: 

ke změně stavů došlo v roce 2019 u účtu  018,  a to k přírůstku ve výši  2 454,- Kč,  dále pak na 

účtu 022 a to nákupem nové myčky do jídelny v hodnotě 212 065,- Kč. Zároveň došlo k vyřazení 
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staré myčky v hodnotě 123 482,- Kč (úbytek); 

Rovněž  došlo k pohybu na účtu 028 ve výši 535 344,70 Kč (nákup drobného dlouhodobého 

hmotného majetku), a u téhož účtu došlo k vyřazení  majetku ve výši 51 740,90  Kč (úbytek); 

tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MO Petřkovice k datu  01.04.2020; 

celkový stav majetku ZŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 01.04.2019, který bude jako příloha 

součástí dodatku  č. 25  zřizovací listiny ZŠ:  

 

Účet Hodnota majetku v Kč 

018  (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     101 296,50 

021  (budovy)     86 144 689,37   

022  (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       2 304 092,67 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek) 4 549 508,38  

031  (pozemky) 3 108 430,67 

C e l k e m  96  208 017,59  
 

410/32 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace  

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

ke změně stavů došlo v roce 2019 u účtu  028 (drobný dlouhodobý majetek) k přírůstku ve výši  

199 891,- Kč (nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu došlo 

k vyřazení majetku ve výši 17 152,00 Kč (úbytek). Dále pak došlo ke změně na účtu 022 a to 

vyřazením inventáře ve výši 41 806,50 Kč; 

tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MO Petřkovice k datu  01.04.2020; 

celkový stav majetku MŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 01.04.2020, který bude jako příloha 

součástí dodatku  č. 22  zřizovací listiny MŠ:  

 

Účet Hodnota majetku v Kč 

018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek             8 052,00 

021  (budovy + stavby)     15 063 721,14 

022  (pracovní stroje a vybavení)          565 190,50 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek       1 484 546,00 

031  (pozemky) 331 133,60       

C e l k e m  17 452 643,24 
 

411/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jaroslavy Černé, ul. Hlučínská, O.-Petřkovice, ze dne 28. 2. 2020, o pronájem části 

pozemku parc. č. 536 o výměře 74 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, využitý jako zahrada  

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 74 m
2 

 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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412/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO - městským obvodem 

Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035 na zřízení věcného břemene k dotčené nemovitosti parc. č. 1945, ostatní plocha – 

zemní kabelové vedení NN v k. ú. Petřkovice u Ostravy; r Rozsah věcného břemene je vymezen 

v geometrickém plánu č. 1985-357/2016, jednorázová náhrada činí 8 000,- Kč bez DPH 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, na 

zřízení věcného břemene k dotčené nemovitosti parc. č. 1945, ostatní plocha – zemní kabelové 

vedení NN v k. ú. Petřkovice u Ostravy; rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém 

plánu č. 1985-357/2016, jednorázová náhrada činí 8 000,- Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
413/32 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v domě č.p. 320 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, o velikosti 105 m
2
 (prodejna potravin U Jana) 

 
414/32 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Pavla Kukučky, ostrava – Petřkovice, ze dne 28.2. 2020, o souhlas s provedením drobných 

stavebních úprav do objektu na pozemku parc.č. 570/1 a 572/1 na tržišti, který má p. Kukučka v 

nájmu 
 

b) souhlasí  

s provedením těchto stavebních úprav dle dokumentace z 01/2020, projektant Ing. Jiří Bittner, tyto 

úpravy si provede p. Kukučka na vlastní náklady 

 

 

 
 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 


