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U S N E S E N Í 
 

z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 

(č. 581/44 – 600/44) 

 

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

Omluveni                     :  Mgr. M. Konečná 

  

  581/44 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 33/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5153 …………………………………. … o  25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ….………………………………… o  25 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5169  ……………………………………..  o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5139 ……………………………………...  o   2 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 …………………………………........  o   8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ………………………………………  o   8 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………...  o  40 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaj  na § 3745, pol. 6121 ……………………………........  o  40 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 …………………………………….  o  10 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04700/RM1418/67 ze dne 6. zří 2016 o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 436 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na přeprojektování  IV. etapy 

rekonstrukce ZŠ a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 34/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, 4137, ÚZ 3500, ORG 611 .....................................................   o  436 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na  § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 ...............................  o  436 tis. Kč 

 

d) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04700/RM1418/67 ze dne 6. září 2016 o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 873 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci Spojovací chodník mezi 

MŠ a ZŠ, ul. U Kaple 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 35/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, 4137, ÚZ 3500, ORG 611 .......................................................  o  873 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na  § 2119, pol. 6121, ÚZ 3500 ...............................  o  873 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) a e) zastupitelstvu ke schválení 
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  582/44 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit převod majetku  - sportovní areál u ZŠ č. p. 136 na 

ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích v účetní hodnotě 6 895 611,59 Kč a rekonstrukci 

budovy č. p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích v  účetní hodnotě 1 299 927,87 Kč 

do účetní evidence  příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

č. p. 136  k  1. 10. 2016 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu 

narovnání evidence předaného majetku na základě přírůstků v roce 2016, který nabývá 

účinnosti dnem 1. 10. 2016 

 
  583/44 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, 725 29  Ostrava - Petřkovice z rezervního fondu do investičního fondu ve 

výši 19 397,08  Kč 

 
  584/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 k nájemním smlouvě č. 4/2014/B ze dne 03. 09. 2014, kterým se 

prodlužuje panu Miroslavu Pokorovi, nar. 22. 09. 1963, trvale bytem Petřkovická 334, 

Ostrava – Petřkovice  nájemní poměr na byt č. 4 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické 

v Ostravě – Petřkovicích o 12 měsíců s účinností od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

 
  585/44 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

plán inventur MOb Petřkovice k 31. 12. 2016 k provedení řádné inventarizace veškerého 

majetku a závazků MOb Petřkovice v roce 2016 

 
  586/44 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 

2016 ve složení: 

Předseda komise:      Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:     Ing. Šárka Robenková 

Členové:                   Helena Procházková 

                                  Dana Králíčková 
 

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2016 ve složení: 

Předseda komise:       Ing. Karel Gattnar 

Členové:                     Ing. Šárka Robenková 

                                Helena Procházková 
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  587/44 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku Petřkovice Rock ze dne 7. 9. 2016 o pronájem sálu na rockovou zábavu 

pořádanou dne 12. 11. 2016 
 

b) schvaluje 

pronájem sálu v kulturním domě v Ostravě – Petřkovicích dne 12. 11. 2016 na akci „Rocková 

zábava“ za nájemné ve výši 5.000,- Kč (včetně DPH) 

 
  588/44 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost ze dne 5. 9. 2016 o předběžné stanovisko města k možnému pronájmu, odkoupení, či 

pronájmu a následnému odkoupení části pozemku parc. č. 1554/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, kterou podalo ORC recycling s. r. o., Větrov 249/12, 725 29 O. - Petřkovice 

 

b) vydává  

předběžné souhlasné stanovisko s pronájmem a následným prodejem části pozemku parc. č. 

1554/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  589/44 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost ze dne 6. 9. 2016 o vydání stanoviska ke změně stavby před dokončením „Dešťová  

kanalizace v ul. Jahodová, Petřkovice“, kterou podalo Sweco Hydroprojekt a. s., divize 

Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava 
 

b) vydává 

kladné stanovisko ke změně stavby před dokončením „ Dešťová kanalizace v  ul. Jahodová, 

Petřkovice“, předmětem změny je konstrukce dešťové kanalizace, jako povrchového 

zasakovacího pruhu vedeného podél zpevněné komunikace  

 
  590/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1427/1 a části pozemku parc. č. 1427/3 o výměře 8 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Davidu Dluhošovi, Pod Landekem 58/14, O.- Petřkovice 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 10. 2016 za nájemné ve 

výši 300,- Kč/rok, za účelem odstavného stání pro osobní automobil 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
  591/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou Jan Ondruš EL-EKO, týkající se 

umístění distribuční soustavy podzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc. č. 1540 

– zahrada, o délce 9,3 m a parc. č. 1542 zahrada o délce 42,3 m v k. ú. Petřkovice u Ostravy. 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 20 800,- Kč plus DPH, což činí 

celkem 25 168,- Kč vč. DPH, celková délka činí 51,6 m, zaokr. 52 m 
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b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017185/VB002 

 
  592/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou Eltom s. r. o., týkající se nadzemní 

elektrické přípojky NN 0,4kV. Jedná se o parc. č. 1539/1 v délce břemene  5,11 m a 1534/3 

v délce břemene 6,03 m k. ú. Petřkovice u Ostravy, celková délka břemene činí 11,14 m, 

zaokrouhl. 12 m, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 4 800,- + DPH, což 

činí celkem 5 808,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017770/VB4 

 
  593/44 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spolku FC ODRA Petřkovice ze dne 30. 8. 2016 o uzavření Smlouvy o právu provést 

stavbu „Areál FC ODRA Petřkovice – tribuna, garáž“ na pozemku parc. č. 1453/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, která bude podkladem pro vydání územního souhlasu 
 

b) rozhodla 

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1453/1 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy pro stavbu „Areál FC Odra Petřkovice – tribuna, garáž“ 

 
  594/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „ZŠ Petřkovice – 

přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 26. 9. 2016 

 
  595/44 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Smlouvy o dílo mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností MV 

STAVBY VJAČKA, s. r. o., Ludgeřovice, která se týká realizace akce „Spojovací chodník 

mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple“   
 

b) rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této Smlouvy o dílo 

 

  596/44 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s umístěním sídla společnosti MUDr. Viktorie Škutová s. r. o., IČ 28610431, v budově č. p. 

148/259, na ul. Hlučínská  v Ostravě  - Petřkovicích, PSČ 725 29, na pozemku parc. č. 125 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovic 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto písemného souhlasu 

 

  597/44 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání – 3 místnosti 

v přízemí domu č. p. 148 na ul. Hlučínské v O.- Petřkovicích, o velikosti 93 m
2
, za účelem 

provozování soukromé ordinace praktického lékaře, za nájemné ve výši 730,- Kč/m
2
/rok + 

poplatky za služby, společnosti MOJE AMBULANCE a. s., se sídlem Vítkovická 3077/16, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27798941, na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2016 do 

30. 9. 2021 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této nájemní smlouvy 

 
  598/44 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou nabídku ke koupi nemovitosti – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob 

využití garáž, na pozemku parc. č. 1891/19 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu nevyužít předkupní právo k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, 

způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 1891/19, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

c) ukládá  

starostovi předložit zastupitelstvu tuto nabídku k posouzení a rozhodnutí 

 

  599/44 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády 

č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 9. 

2016 
 

  600/44 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670, příspěvková organi¬zace, paní Haně Hrubé, v souladu s nařízením vlády č. 

273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 9. 

2016 


