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U S N E S E N Í 
 

z 47. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. října 2016 

(č. 623/47 – 633/47) 

 

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

Omluveni                     :   - 

  

  623/47 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 11. října 2016, č. 4945/RM1418/71, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do 

zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu parlamentu ČR  ve dnech 7. a 8. října 2016 o  30 370,- 

Kč 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 40/2016, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98193  ..........   o  31  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98193 ………………………....  o  13  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5151, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5153, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5154, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5164, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5175, ÚZ 98193 …………………………  o    5  tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 41/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o  15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ….……………………………........  o  15  tis. Kč 

 

d) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 44/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………........  o  36 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………………..  o  36 tis. Kč 

 

e) ukládá  

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
  624/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice ze dne 18. 10. 

2016 o navýšení rozpočtu na setkání bývalých zaměstnanců u příležitosti 70ti letého výročí 

založení MŠ v Petřkovicích, o 5 tisíc Kč 
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b) schvaluje 

navýšení rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice o 5 tisíc Kč dle bodu a) tohoto 

usnesení 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 42/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………..…...  o   5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ………………………………………  o   5 tis. Kč 

 
  625/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 

ze dne 13. 10. 2016,  o souhlas s vyřazením majetku z účetní evidence MŠ v roce 2016 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29 

Ostrava – Petřkovice takto: ve výši  33 870,-  Kč z účtu 028 dle předloženého seznamu, jedná 

se o majetek z let 1984 – 86, převážně nábytek, nefunkční a zastaralý 

 
  626/47 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace  Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, 729 29 Ostrava - Petřkovice na rok 2016 o částku 17 491,-  Kč tj. celkem na rok 2016   

odpisy  ve výši  624 335,- Kč; tyto navýšené finanční prostředky za druhé pololetí roku 2016  

budou na účet ZŠ zaslány 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  

rozpočtové opatření č.  43/2016, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 ......................................................   o  17 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ......................................................   o  17 tis. Kč 

 
  627/47 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti PROJEKT 2010, s. r. o., Ostrava ze dne 12. 10. 2016, o souhlas se změnou 

stavby před dokončením u akce „Petřkovice – kanalizační stoka T, část B, II. etapa – změna 

trasy stoky T 10a, změna technologie výstavby stoky T14“ a u akce „Petřkovice – kanalizační 

stoka T, část B, III. etapa – změna trasy stoky T13, T13a, T13a1“ 

 

b) vydává  

souhlas se změnou stavby před dokončením „Petřkovice – kanalizační stoka T, část B, II. 

etapa – změna trasy stoky T10a, změna technologie výstavby stoky T14“, dle projektové 

dokumentace ve stupni DSP zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. v 06/2016 

 

c) vydává  

souhlas se změnou stavby před dokončením „Petřkovice – kanalizační stoka T, část B, III. 

etapa – změna trasy stoky T13, T13a, T13a1“, dle projektové dokumentace ve stupni DSP 

zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. v 06/2016 
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d) ukládá  

 vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 
  628/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti iNKOS OSTRAVA, a. s., Ostrava ze dne 20. 10. 2016 o vyjádření 

k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby Outletové centrum „OUTLET ARENA 

MORAVIA“ navrženou v kat. území Přívoz a
 
v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí   

s projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby Outletové centrum „OUTLET ARENA 

MORAVIA“, zpracovanou společností dum  konstrukce s.r.o. Praha 4 v 09/2016 

 
  629/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Vlastimila Němce, ul. Včelařská, O.- Petřkovice ze dne 24. 10. 2016 o vydání souhlasu 

k ÚZEMNÍMU SOUHLASU a OHLÁŠENÍ stavby „ Opěrné zdi na pozemku parc. č. 883/5 

v kat. území Petřkovice u Ostravy“ 
 

b) vydává 

souhlas k ÚZEMNÍMU SOUHLASU a OHLÁŠENÍ stavby „ Opěrné zdi na pozemku parc. č. 

883/5 v kat. území Petřkovice u Ostravy“ 

 
  630/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava chodníku podél ulice Koblovská 

– I. etapa“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka, s. r. o. 

zast. Milanem Vjačkou - jednatelem 

se sídlem Markvartovická 1334/1 

747 14 Ludgeřovice 

IČ: 285 75 148, DIČ: CZ285 75 148 

za cenu nejvýše přípustnou:  903.369,22 Kč bez DPH, tj. 1.093.076,76 Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje  

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

  631/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému odběrateli mezi 

SMO - městským obvodem Petřkovice a One Energy & One Mobile a. s. Ostrava, která se 

týká dodávky elektřiny do objektů městského obvodu v roce 2017 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  632/47 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, od manželů René a Kateřina Mydlarčíkovi, Ostrava - 

Petřkovice, ve výši 5.000,- Kč, na nákup vánočních dárků pro děti na jednotlivé třídy na 

konci roku 2016 

 

  633/47 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti MOJE AMBULANCE a. s., IČ 27798941, ze dne 24. 10. 2016, o souhlas 

s podnájmem prostor určených k podnikání v bytovém domě č. p. 148 na ul. Hlučínské 

v Ostravě - Petřkovicích třetí osobě - společnosti  MOJE AMBULANCE Petřkovice s. r. o., 

IČ 28610431 
 

b) uděluje 

souhlas s podnájmem prostor určených k podnikání – místnosti v přízemí domu č. p. 148 na 

ul. Hlučínské v O.- Petřkovicích, za účelem provozování soukromé ordinace praktického 

lékaře, třetí osobě – společnosti MOJE AMBULANCE Petřkovice s. r. o., IČ 28610431 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto písemného souhlasu 


