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U S N E S E N Í 
 

z 39. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. června 2016 

(č. 515/39 – 522/39) 

 

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

Omluveni                      :  - 

  

  515/39 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 MOb 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 rekonstrukci budovy ZŠ č.p. 2 ........................................................   100 tis. Kč 

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

               - na rekonstrukci topení ve dvou obecních bytech .................................   250 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 investiční výdaje na § 3113, pol. 6121 ................................................   o     100 tis. Kč 

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

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ……………………................  o     250 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 ke 

schválení 

 
  516/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Usnesení rady města č. 04004/RM1418/60 ze dne 24. května 2016, kterým rozhodla o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci 

Rekonstrukce budovy č. p. 2 ZŠ v Ostravě – Petřkovicích z rozpočtu akce 3194 – Výstavba 

parkovacího objektu Hlavní nádraží; zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 
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b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo 25/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500,  org  611 …...............................................  o  1 200 tis. Kč 

- zvýší kapitálové  výdaje na akci 6907 – Rekonstrukce budovy č. 2 ZŠ v Ostravě-Petřkovicích 

na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 …...............................................................  o  1 200 tis. Kč 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 26/2016, kterým se: 

- zvýší příjmy na § 3429, pol. 2321 …......................................................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5169 …...........................................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5194 …...........................................................  o  18 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
  517/39 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o prodloužení nájemního poměru na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 s WC mimo byt, ve 2. 

nadzemním podlaží domu č. p. 148 na ulici Hlučínské v Ostravě –Petřkovicích paní Boháčové 

Marii, r. nar. 1951,  na dobu určitou 6 měsíců s účinností od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 1/2011/B, kterým se prodlužuje nájemní 

poměr na byt  

 
  518/39 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bc. Andrey Frankové, Ostrava - Moravská Ostrava, ze dne 24. 5. 2016, o povolení 

umístění zahradního domku na části pozemku parc.č. 536 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

s umístěním zahradního domku o rozměrech 2,5m x 5m na části pozemku parc. č. 536 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 

  519/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

přidělené finanční prostředky na realizaci akce „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 2 

ZŠ v O. - Petřkovicích“ 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo mezi SMO, Městským obvodem Petřkovice a spolešností  MV 

Stavby Vjačka s. r. o. Ludgeřovice, která se týká realizace stavby „Rekonstrukce vnitřních 

prostor budovy č. p. 2 ZŠ v O. - Petřkovicích“ v hodnotě 1.074.320,55 Kč bez DPH, tj. 

1.299.927,87 Kč včetně DPH 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
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                     Ivo Mikulica                               Rudolf Schmuch 

                         starosta                                         místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

  520/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce v hodnotě 64.640,- Kč bez DPH, v rámci stavby „Zateplení bytového domu Hlučínská 

320/204, Ostrava Petřkovice“ 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2016 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a LEŠENÍ Ostrava, s. r. o., Ostrava - Petřkovice, která se týká  víceprací  v rámci 

stavby „Zateplení bytového domu Hlučínská 320/204, Ostrava Petřkovice“ 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  521/39 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 24. 5. 2016, který je zřizovatelem příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Ostrava – Petřkovice, kterým souhlasí s pronájmem 

místnosti ve školní budově č. p. 2 na dobu neurčitou, od 1. 9. 2016 
 

b) rozhodla 

o záměru změny doby nájmu, u Nájemní smlouvy ze dne 11. 6. 2015, kterou se pronajímá jedna 

místnost ve školní budově č. p. 2, Základní umělecké škole Petřkovice, z doby určité do 31. 8. 

2016 na dobu neurčitou, od 1. 9. 2016 

 
  522/39 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh výboru ZO Českého zahrádkářského svazu O. - Petřkovice ze dne 6. 6. 2016, na řešení 

pronájmu Domu zahrádkářů, jejich návrh obsahuje 2 varianty 
 

b) nesouhlasí 

s žádnou z navržených dvou variant 
 

c) ukládá 

tajemníkovi informovat výbor ZO ČZS o nesouhlasu rady s navrženými variantami 

 


