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U S N E S E N Í 
 

z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května 2016 

(č. 472/37 – 495/37) 

 

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

Omluveni                      :  - 

  

  472/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

    vlastní rozpočtové opatření číslo 22/2016,  kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 .........................................................  o   25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ........................................................  o   25 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5169 .........................................................  o   20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171.........................................................  o   20 tis. Kč 

 
  473/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice za rok 2015; součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva 
 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670,  

Ostrava – Petřkovice za rok 2015; součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva 

 
  474/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

kladný hospodářský výsledek Základní školy Ostrava – Petřkovice za rok 2015 ve výši  

19 397,08  Kč, z toho 9 713,96 Kč v hlavní činnosti a 9 683,12 Kč v hospodářské činnosti 
 

b) schvaluje  

kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice za rok 2015 ve výši  

980,31 Kč 
 

c) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši  19 397,08 Kč  Základní 

škole Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 
 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 980,31 Kč Mateřské škole 

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 
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  475/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace  Základní škola Hlučínská 136, Ostrava - Petřkovice 

na rok 2016 o částku 6 248,- Kč tj. celkem na rok 2016  odpisy  ve výši  606 844,- Kč; 

finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2016 a k 15. 12. 

2016; současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 

dnů od přijetí výše uvedené částky 
 

b) schvaluje 

schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 .......................................................   o  7 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 .......................................................   o  7 tis. Kč 

 
  476/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 

za účetní období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015; součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz 

zisku a ztrát, výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis; 

současně bere na vědomí přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 z účtu 431 na účet 

432 ve výši - 349 670,94 Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku MOb Petřkovice za rok 2015 zastupitelstvu ke schválení 

 
  477/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet  městského obvodu Petřkovice  za rok 2015 
 

b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet  městského obvodu Petřkovice za rok 2015 zastupitelstvu 

ke schválení 
 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2015 k zapojení do rozpočtu roku 2016 ve výši 2 308 733,73 Kč 
 

d) doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice schválit zapojení volných zdrojů ve výši 

2 308 733,73 Kč do rozpočtu roku 2016 takto:  
 

- na výstavbu sportovního areálu u ZŠ č.p. 136    ..................................  1 060 tis. Kč 

- na vybudování chodníku na ulici U Kaple ...........................................  300 tis. Kč 

- na rekonstrukci topení ve dvou obecních bytech .................................  250 tis. Kč 

- finanční dotace FC ODRA  ....................................................................  100 tis. Kč 

- do rezerv .................................................................................................  599 tis. Kč 
 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 19/2016 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..........................................................................  o  2 309 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6121.................................................  o  1 060 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  2219, pol. 6121 …………………………………. o     300 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ………………...…………….  o     250 tis. Kč 
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- zvýší neinvestiční výdaje na § 3419, pol. 5222 .............................................  o     100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .......................................................  o     599 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2016 zastupitelstvu 

městského obvodu ke schválení 

 
  478/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok  2015 ve výši  13 149,-  Kč 

a jeho zapojení do rozpočtu  roku 2016 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo  18/2016, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .............................................................................   o   14  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .............................................   o   14  tis. Kč 
 

c) ukládá  

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 
  479/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o uzavření dodatku č. 2 k nájemním smlouvě č. 3/2014/B ze dne 29.05.2014, kterým se 

prodlužuje paní Ivaně  Pařízkové, nar. 07.08.1964, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice nájemní poměr na byt č. 3 v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích o 12 měsíců s účinností od 01.06.2016 do 31.05.2017 
 

b) zmocňuje   

starostu podpisem tohoto dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

 
  480/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

poskytnutí  finanční účelové  dotace Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě – Petřkovicích ve 

výši 15 tis. Kč na nákup přívěsného vozíku 
 

b) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 21/2016, kterým se: 

- zvýší příjmy na § 5512, pol. 2324 ......................................................................  o  15 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 5512, pol. 5222 ......................................................................  o  15tis. Kč 
 

c) rozhodla 

o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice, pobočný spolek, kterou se 

poskytuje dotace dle bodu a) tohoto usnesení 
 

d) zmocňuje  

starostu podpisem této smlouvy  
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  481/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu bytu  č. 1 o velikosti 2+1 , s WC, předsíní, spíží a  koupelnou  o výměře  87 m
2
;           

nejedná se byt se sníženou kvalitou, v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě –

Petřkovicích, paní Monice Janků, nar. 23. 06. 1978, trvale bytem Hlučínská 135, Ostrava – 

Petřkovice, a to na dobu určitou s účinností od 01. 06. 2016 – 31. 05. 2017 
 

b) zmocňuje   

starostu podpisem nájemní smlouvy 

  482/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Miroslava Januse, U Kaple 504/4, 725 29  Ostrava – Petřkovice,  ze dne 11. 4. 

2016, o prodej části pozemku parc. č. 594/1 (geometrickým plánem nově označený na 594/6 

a 594/5) o výměře 60 m
2
, zastavěná plocha v kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemky jsou 

zastavěny provozovnou p. Januse 
 

b) souhlasí   

s prodejem části pozemku parc. č. 594/1, která je dle geometrického plánu nově označena, 

jako pozemek parc. č. 594/5 zastavěná plocha o výměře 9 m
2 

a pozemek parc. č. 594/6 ostatní 

plocha o výměře 51 m
2
, výměra celkem 60 m

2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, p. 

Miroslavu Janusovi, O. - Petřkovice 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento záměr prodeje zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  483/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru SMO  ze dne 2.5. 2016 o stanovisko k výkupu části pozemků 

parc.č. 1525/1 (ost. plocha, jiná plocha), 1527 (ost. plocha, ost. komunikace), 1535 (ost. 

plocha, ost. komunikace), 1543 (ost. plocha, ost. komunikace), 1519/4 (ost.pl, ost. 

komunikace a 1519/6 (ost.pl., ost. komunikace) v k.ú. Petřkovice u Ostravy; pozemky jsou 

součástí místních komunikací v O.- Petřkovicích 
 

b) souhlasí   

s nabytím pozemků nově dle GP označených jako parc.č. 1525/3, 1527/3, 1535/1, 1543/1, 

1519/19 a 1519/20 v k.ú. Petřkovice u Ostravy do vlastnictví města 
 

c) souhlasí 

se svěřením pozemků parc.č. 1525/3, 1527/3, 1535/1, 1543/1, 1519/19 a 1519/20 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, do správy městského obvodu Petřkovice 

  484/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti PTD Muchová, s.r.o., Ostrava – Muglinov, která zastupuje investora 

stavby SMO, městský obvod Petřkovice, ze dne 25.4. 2016, o vyjádření k projektové 

dokumentaci k územnímu souhlasu pro stavbu „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 

Koblovská, Petřkovice, Autoservis“ 
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b) souhlasí   

s projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro stavbu „Nasvětlení přechodu 

pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis“ 

  485/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti PTD Muchová, s.r.o., Ostrava – Muglinov, která zastupuje investora 

stavby SMO, městský obvod Petřkovice, ze dne 25.4. 2016, o vyjádření k projektové 

dokumentaci k územnímu souhlasu pro stavbu „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 

Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická“ 
 

b) souhlasí   

s projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro stavbu „Nasvětlení přechodu 

pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická“ 

  486/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Jana Jančíka, Ostrava-Petřkovice, ze dne 29.4. 2016, nájemce nebytového 

prostoru v domě č.p. 320,  o povolení úprav nakládací rampy k budově č.p. 320 na pozemku 

parc.č. 1906/125 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí   

s úpravami (zvětšením) nakládací rampy k budově č.p. 320 na pozemku parc.č. 1906/125 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy  

  487/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti GREEN HOTEL, O.- Petřkovice, ze dne 5.5. 2016, o pronájem části 

pozemku parc.č. 1942/5 o výměře 413 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek není svěřen 

městskému obvodu 
 

b) souhlasí   

s případným pronájmem části pozemku parc.č. 1942/5 o výměře 413 m
2
 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, který je zelení 
 

c) ukládá 

starostovi zaslat tuto žádost společnosti GREEN HOTEL spolu se stanoviskem rady 

městského obvodu majetkovému odboru Magistrátu města Ostravy k dalšímu řešení 

  488/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Předávacího protokolu investičního majetku do majetku města ukončené akce 

„Nasvětlení přechodu SO 401 – EL Hornické muzeum“ 
 

b) rozhodla   

v souladu se Statutem města Ostravy o převodu ukončené investiční akce „Nasvětlení 

přechodu SO 401 – EL Hornické muzeum“ na Statutární město Ostrava, v účetní hodnotě 

78.924,15 Kč 
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c) zmocňuje 

starostu k podpisu předávacího protokolu 

  489/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Předávacího protokolu investičního majetku do majetku města ukončené akce 

„Nasvětlení přechodů – Lékárna, Nemocnice, ÚMOb“ 
 

b) rozhodla   

v souladu se Statutem města Ostravy o převodu ukončené investiční akce „Nasvětlení 

přechodů – Lékárna, Nemocnice, ÚMOb“ na Statutární město Ostrava, v účetní hodnotě 

432.840,80 Kč 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu předávacího protokolu 

  490/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Předávacího protokolu investičního majetku do majetku města ukončené akce 

„Doplnění VO oválného chodníku“ 

 

b) rozhodla   

v souladu se Statutem města Ostravy o převodu ukončené investiční akce „Doplnění VO 

oválného chodníku“ na Statutární město Ostrava, v účetní hodnotě 174.529,57 Kč 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu předávacího protokolu 

  491/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky č. …/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

změna se týká městského obvodu Hošťálkovice 
 

b) souhlasí  

návrhem Obecně závazné vyhlášky č. …/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 

c) požaduje 

zařadit do zón zákazu konzumace alkoholu i dvě lokality v Petřkovicích, a to Park u 

Petřkovické Venuše na pozemcích parc. č. 1899, 166, 165/2 a 165/1 a areál za horolezeckou 

stěnou na pozemcích parc. č. 1900/10 a 1900/1, obě v centru Petřkovic 
 

d) ukládá 

tajemníkovi zaslat toto stanovisko dle bodu b) a požadavek dle bodu c) odboru vnitřních věcí 

MMO k dalšímu řešení 
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493/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Rekonstrukce vnitřních 

prostor budovy č.p. 2 ZŠ v O.-Petřkovicích“ v rozsahu předloženého návrhu, třem společnostem 

dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 20.5. 2016 

 

494/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v O.-

Petřkovicích“, zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, v platném znění 

 

 

 

 

                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  492/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti Profiprojekt s.r.o Frýdek-Místek ze dne 2.5. 2016, která zastupuje 

stavebníka ČEZ Distribuce a.s., o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a právu provést stavbu“ u stavby „Ostrava, JTA-Holding, DTS, VNv, NNk“  
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou na 

základě plné moci firmou Profiprojekt s.r.o., která se týká podzemního elektrického vedení 

nízkého napětí NN 0,4kV včetně přípojkových skříní, vysokého napětí VN 22kV a 

distribuční trafostanice 22/0,4kV v rámci stavby „Ostrava, JTA-Holding, DTS, VNv, NNk“; 

účelem stavby je připojení nových žadatelů k distribuční soustavě společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s.; v pozemcích par. č. 1260/1, parc. č. 1260/24 a parc.č. 1260/23 k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, v celkové délce 37,5 m, s podmínkou – podzemní vedení u parc.č. 

1260/23 (místní komunikace) bude vedeno protlakem 
 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu 

provést stavbu  u akce „Ostrava, JTA-Holding, DTS, VNv, NNk“ 

495/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady MOb Petřkovice takto: 21.6., 19.7., 16.8. a 30.8. 2016 


