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U S N E S E N Í 
 

z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 8. listopadu 2016 

(č. 634/48 – 644/48) 

 

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

Omluveni                     :   - 

  
634/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 45/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o 14  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5171 ….…………………………….... … o 14  tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5166  …………………………………….  o   6  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5167 …………………………………. … o   6  tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 4399, pol. 5167, ÚZ 13015 …………………….........  o   2  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 …………………….......  o   2  tis. Kč 

 

- sníží běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98193 ……………………........  o   1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5162, ÚZ 98193 …………………….......  o   1  tis. Kč 
 

- zvýší běžné příjmy na pol. 4116, ÚZ 104513013 ……………………….........  o 21  tis. Kč 

- zvýší běžné příjmy na pol. 4116, ÚZ 104113013 ……………………….........  o   4  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 104513013 ……………….......  o 15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 104113013 ……………….......  o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 104513013 ……………….......  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 104113013 ………………......  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 104513013 ………………......  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 104113013 ……………….......  o    1 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5010/RM1418/72  ze dne 18. října 2016, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 1 000 tis. Kč formou neinvestiční 

dotace na opravu chodníku podle ul. Koblovská s tím, že městský obvod se bude podílet na 

skutečně vysoutěžených nákladech částkou ve výši 100 tis. Kč 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 46/2016, kterým se: 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511  ……………………………………   o 1 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 ………………………….  o 1 000 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 
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  635/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle předložených  materiálů  pro Mateřskou šlolu Ostrava – Petřkovice, přísp. 

organizace, U Kaple 670, Ostrava-Petřkovice pro rok 2017 a to ve výši  210 329,- Kč, finanční 

prostředky budou na účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2017 a k 15. 12. 2017; 

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

přijetí výše uvedené částky 

 

b) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů pro Základní šlolu Ostrava – Petřkovice, přísp. 

organizace,, Hlučínská 136, Ostrava-Petřkovice pro rok 2017 a to ve výši  757 022,- Kč, 

finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2017 a k 15. 12. 

2017; současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 

dnů od přijetí výše uvedené částky 

 
  636/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinnosti od 8. 11. 2016, 

vydaných v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
 

b) ruší 

platnost Zásad a postupů pro zadávání veřejných zákázek malého rozsahu, schválených  

29. 9. 2015 

 
  637/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Miroslava Januse ze dne 2.11. 2016, o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení 

zřízení věcného břemene - služebnosti, a smlouvu o právu provést stavbu, které se týká akce „ 

Řeznictví Janus – přípojka VN, trafostanice 22/0,4kV“, kde bude vedena přípojka přes parcely 

č. 576/1- zastavěná plocha a nádvoří, 580 – zahrada a 581/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy; předpokládaný rozsah činí 115 bm, za úplatu 400,- Kč + DPH za každý i 

započatý délkový metr 

 

b) nesouhlasí 

s navrženou trasou přípojky VN dle přílohy č. 1 a se zřízením věcného břemene pro stavbu 

„Řeznictví Janus – přípojka VN, trafostanice 22/0,4kV“, které vede v obecních pozemcích přes 

parcely č. 576/1- zastavěná plocha a nádvoří, 580 – zahrada a 581/1 – zastavěná plocha a 

nádvoří v kat. území Petřkovice u Ostravy tak, jak je navrženo, důvodem je značné rozkopání 

zpevněných ploch v ulici U Kovárny 

 

c) nesouhlasí 

s umístěním trafostanice na pozemku parc. č. 581/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

d) ukládá 

starostovi zaslat odpověď žadateli dle rozhodnutí rady se žádostí o předložení jiné trasy přípojky 
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  638/48 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 619/46 ze dne 11. 10. 2016) 

a) bere na vědomí 

sdělení p. Marka Lorence ze dne 31. 10. 2016, že neuzavře nájemní smlouvu na pronájem  

prostor určených k podnikání – místnosti v přízemí a v 1. patře domu záhradkářů č. p. 239/5 na 

ul. K Černavám v Ostravě – Petřkovicích 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - místnosti v přízemí a v 1. patře domu 

záhradkářů č. p. 239/5 na ul. k Černavám v O.- Petřkovicích, o výměře 322 m
2
, za účelem 

provozování restaurační činnosti 

 
  639/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

podanou výpověď z nájmu nebytových prostor dne 31. 10. 2016 p. Zuzanou Šimíkovou, Ostrava 

- Petřkovice, jedná se o nebytové prostory v domě č. p. 17/254 na ul. Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích  
 

b) bere na vědomí   

ukončení výpovědní lhůty dne 31. 1. 2017 
 

c) rozhodla  

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí domu č. p. 17/254 na ul. Hlučínská 

v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 90 m
2
, s počátkem nájmu od 1. 3. 2017 

 

  640/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Zuzany Šimíkové ze dne 31. 10. 2016, nájemkyně nebytových prostor v domě č. p. 17, o 

odpuštění nájmu nebytových prostor za pronájem prostor v domě č. p. 17 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, a to v celkové délce 3 měsíců, po dobu výpovědní lhůty, z důvodu 

vysokých nákladů spojených s uvedením prostor do provozu 

 

b) rozhodla 

o prominutí nájmu z nebytových prostor v domě č. p. 17/254 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, p. Zuzaně Šimíkové, ve výši 3 měsíčních nájmů, to je 16.425,-Kč celkem, 

z důvodu vysokých nákladů spojených s uvedením prostor do provozu 

 

c) souhlasí 

s předáním prostor po ukončení pronájmu dne 15. 2. 2017, z důvodu odvozu přístrojů 

 

  641/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vzdělávací pracovní cestu místostarosty p. Rudolfa Schmucha na Slovensko ve dnech 16. – 19. 

11. 2016 v rámci Sdružení obcí Hlučínska 

 

b) schvaluje 
 

úhradu finančních nákladů spojených s touto pracovní cestou 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  642/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti JTA Holding s. r. o. Ostrava – Petřkovice o souhlas s budoucím převzetím 

místních komunikací do správy městského obvodu v budovaném areálu „Bydlení v přírodě – 

Landek“ 

 

b) vydává 

souhlas s budoucím převzetím místních komunikací do své správy v budovaném areálu „Bydlení 

v přírodě – Landek“ na pozemcích parc. č. 1260/1, 1260/24, 1259/2, 1246/1, 524/1 a 1900/1 v k. 

ú. Petřkovice u Ostravy, za podmínky, že převzetí proběhne až po kolaudaci místních 

komunikací a splnění podmínek stavebního povolení, zejména napojení na komunikaci III. třídy 

„stará“ Hlučínská 

 
  643/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v listopadě a prosinci 2016 takto: 8. 11., 22. 

11., 6. 12. a 20. 12. 2016 

 
  644/48 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

se zastavením exekuce ve věci exekučního řízení nařízeného usnesením exekučního soudu: 

Okresní soud v Ostravě pod čj. 92 EXE 13224/2012-14 dne 9. 10. 2012 pro pohledávku 

oprávněného Statutárního města Ostravy, Městský obvod Petřkovice, IČ 00845451, Ostrava – 

Petřkovice, zast. JUDr. Miroslavem Pavelkou, advokátem, proti povinnému Daniele Platzkové, 

r. nar. 1956, posledně bytem Radniční č. p. 342/69, Ostrava – Michálkovice, zemřelé dne 10. 09. 

2016; kdy řízení o pozůstalosti bylo usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2016, 

čj. 99 D2493/2016-35 zastaveno, neboť zůstavitel nezanechal žádný majetek patřící do 

pozůstalosti 


