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U S N E S E N Í 
 

z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. května 2020 

(č. 453/37 – 464/37) 

 

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

Omluveni :       M. Pachomov 

 

 
454/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

Ostrava – Petřkovice za rok 2019; 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 2019; součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a 

inventarizační zpráva 

 
455/37 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

kladný hospodářský výsledek Základní školy Ostrava – Petřkovice za rok 2019 ve výši  

133 716,22 Kč; z toho  66 640,67 Kč v hlavní činnosti a  67 075,55 Kč hospodářské činnosti 

 

b) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice za rok 2019 ve výši 17 133,83 

Kč 

 

c) souhlasí 

- s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 133 716,22 Kč  Základní 

škole  Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu; 

- s převodem prostředků ve výši 87 210,95 Kč z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

výsledku hospodaření za rok 2018 do fondu investic na údržbu a opravy majetku školy 

 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 17 133,83 Kč Mateřské škole 

Ostrava –Petřkovice do rezervního fondu, v celé výši 17 133,83 Kč  

 

e) nesouhlasí  

s převodem části kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 10 000,- Kč Mateřské 

škole Ostrava – Petřkovice, do fondu odměn, dle původního návrhu paní ředitelky 

 

453/37 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení z 36. Rady MOb Petřkovice ze dne 12.5. 2020 
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456/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Tomáše Rauniga, ostrava – Petřkovice, ze dne 7. 5. 2020, o stanovisko Městského obvodu 

Petřkovice k záměru úpravy nájezdu na pozemku parc. č. 1917 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

k rodinnému domu č.p. 335 o výměře 18,7 m
2 

z betonové zámkové dlažby na náklady žadatele 

b) souhlasí  

se záměrem úpravy nájezdu na pozemku parc. č. 1917 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

k rodinnému domu č.p. 335 o výměře 18,7 m
2 

z betonové zámkové dlažby na náklady žadatele 

 
457/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Anežky Návratové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 29. 4. 2020, o skončení pronájmu části 

pozemku parc. č. 605/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 25 m
2
, důvodem je 

přenechání synovi p. Janu Návratovi, jedná se o venkovní posezení u Pivnice Magnólie 

 

b) souhlasí 

se skončením pronájmu části pozemku parc. č. 605/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 

25 m
2
, s p. Anežkou Návratovou, Ostrava – Petřkovice, a to dohodou ke dni 31. 5. 2020 

 
458/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jana Návrata, Ostrava – Petřkovice, ze dne 29. 4. 2020, o pronájem části pozemku parc. č. 

605/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 36 m
2
 na ul. Hlučínská u bytového domu č.p. 

118, za účelem provozování venkovního posezení pro Pivnici Magnólie 

 

b) rozhodla 

o záměru  pronájmu části pozemku parc. č. 605/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy o výměře 36 

m
2
 

 
459/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉHO 

OBVODU PETŘKOVICE – Oprava kanceláře č. 12“  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: 299 974,73 Kč včetně DPH 
 

b) rozhodla 

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

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  
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460/37 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh Základní školy Ostrava - Petřkovice o aktualizaci projektové fiche „Rekonstrukce 

přírodovědné učebny na ZŠ Ostrava-Petřkovice“ ve strategickém rámci MAP 

 

b) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce přírodovědné učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve 

strategickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní škola Ostrava - Petřkovice 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 

461/37 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh Základní školy Ostrava - Petřkovice o aktualizaci projektové fiche „Rekonstrukce 

počítačové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve strategickém rámci MAP 

 

b) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce  počítačové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve 

strategickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní škola Ostrava - Petřkovice 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 

462/37 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh Základní školy Ostrava - Petřkovice o aktualizaci projektové fiche „Rekonstrukce jazykové 

učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve strategickém rámci MAP 

 

b) schvaluje  

aktualizaci  projektové fiche „Rekonstrukce jazykové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ ve 

strategickém rámci MAP,  předkladatel projektu Základní škola Ostrava - Petřkovice 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu aktualizace projektové fiche 

463/37 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o ukončení přerušení provozu v Mateřské škole Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková 

organizace, a to k 18.5.2020 (18.5. je prvním dnem provozu MŠ) 

464/37 Rada městského obvodu 

a) projednala 

situaci ohledně kontejneru na větve na ul. Koblovská v Ostravě – Petřkovicích 

 

b) souhlasí 

s objednáním vývozu tohoto kontejneru na větve společností Dopstav s.r.o. Ostrava – Lhotka, do 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

konce 08/2020, za úplatu 1700,- Kč bez DPH za 1 kontejner  


