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U S N E S E N Í 
 

z 49. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. listopadu 2016 

(č. 645/49 – 662/49) 

 

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

Omluveni                      :  R. Schmuch 

  

  645/49 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 47/2016  kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5169, ÚZ 98193 ………………………….  o   5 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5153 ……………………………………….  o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169 ………………………………............  o 20 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 ………………………………………..  o   5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ……………………………….............  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ……………………………….............  o   4 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ………………………………………..  o   5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5023 ……………………………………….  o   5 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………..  o   8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349,  pol. 5136 ………………………………………  o   8 tis. Kč 

 
  646/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku  č. 5 k nájemním smlouvě č. 2/2014/B ze dne 05. 05. 2014, kterým se 

prodlužuje panu Josefu Dustorovi, r. nar. 1957, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice nájemní poměr na byt č. 2 v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích o 12 měsíců, s účinností od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
  647/49 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, 

ze dne 14. 11. 2016, o vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ v roce 2016 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence ZŠ  Hlučínská 136,  Ostrava – Petřkovice takto: 

-  ve výši        11 613,70    Kč z účtu  902 (OTE 1 – hrazeno z prostředků zřizovatele)  

-  ve výši        56 276,50    Kč  z účtu 902  (OTE 2 – učební pomůcky z prostředků KÚ) 

-  ve výši        80 986,70    Kč  z účtu  028  (Drobný dlouhodobý hmotný majetek), 
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celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je  106 454,84 Kč, jedná 

se o majetek nefunkční,  plně opotřebovaný  a zastaralý, který je určen k likvidaci 

 
  648/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U kaple 670, ze dne 15. 11. 2016, o 

navýšení rozpočtu na setkání bývalých zaměstnanců u příležitosti 70-ti letého výročí založení 

MŠ v Petřkovicích  
 

b) schvaluje  

navýšení rozpočtu na setkání bývalých zaměstnanců u příležitosti 70-ti letého výročí založení 

MŠ v Petřkovicích o 3 tisíce Kč 
 

c) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 48/2016,  kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………….  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ………………………………………  o   3 tis. Kč 

 

  649/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2017, návrh 

rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtového provizória na rok 2017 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2017 ve výši   

36 659  tis. Kč dle předloženého návrhu (v tis. Kč) 
 

PŘÍJMY CELKEM :                           36 659 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                            6 293  

Běžné přijaté dotace                          13 346 

Převody ze SF                                155 

Kapitálové příjmy                                  20 

Kapitálové dotace                           17 000 

Konsolidace příjmů                         -      155  

Financování celkem                                    0 

CELKOVÉ ZDROJE                          36 659      
  

VÝDAJE CELKEM:                           36 659 

V tom:  

Běžné výdaje                           18 434 

Konsolidace výdajů                        -       155  

Kapitálové výdaje                           18 380 

CELKOVÉ VÝDAJE:                           36 659 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu s rozpočtovým výhledem a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 
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  650/49 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Petřkovice ze dne 18. 11. 2016 o poskytnutí 

finanční účelové dotace ve výši 500,- Kč na nákup materiálu na vánoční výstavu ve dnech  

24. – 25. 11. 2016, matriál bude použit na kreativní dílničky pro děti 

 

b) schvaluje   

poskytnutí finanční účelové dotace Českému zahrádkářskému svazu v Ostravě – Petřkovicích 

ve výši 1 tis. Kč na vánoční výstavu 

 

c) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 49/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222................................................................  o  1 tis. Kč 

 
  651/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 4. 11. 2016 o povolení provedení a umístění vjezdové brány na obecní cestu na 

parcele č. 1454/11 v oblasti v Petřkovicích nad fotbalovým hřištěm, kterou podali Ing. 

Miroslav Valík a Ing. Michal Štencel 

 

b) vydává 

souhlas s umístěním a provedením vjezdové závory na pozemku parc. č. 1454/11 ostatní 

plocha, manipulační plocha v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

  652/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 9. 11. 2016 o vyjádření k navrženému řešení změny stavby před dokončením 

„Komunikace pro výstavbu RD Ostrava – Petřkovice“, kterou podala Ing. Ida Macháčková, 

Ostrava – Hrabůvka, projektant, která zastupuje investora p. Kateřinu Černou 
 

b) souhlasí 
 

s navrženým řešením změny stavby před dokončením „Komunikace pro výstavbu RD 

Ostrava – Petřkovice“ na pozemku parc. č. 1195/1 a 1189/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, dle předložené situace a průvodní zprávy z 10/2016 

 

  653/49 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé dvě žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 639 o výměře 146 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 639 o výměře 146 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

panu Renému Eibergerovi, Koblovská 189/173, O. - Petřkovice na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 12. 2016 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za 

účelem zahrady 
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c) rozhodla  

nepronajmout část pozemku parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy p. Lubomíru 

Janečkovi, Koblovská 205, O. – Petřkovice, pozemek je pronajat stávajícímu uživateli 
 

d) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 
  654/49 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost MUDr. Romana Staňka, Hlučínská 753/28A, O. – Petřkovice ze dne 14. 11. 2016 o 

pronájem části pozemku parc. č. 604/1 o výměře 15 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

k využití jako odstavné stání vozidla, motocyklu 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 604/1 o výměře 15 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, městský obvod Petřkovice v této lokalitě parkovací místa nepronajímá           

 

  655/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s. r. o. Frýdek-Místek, ze dne 14. 11. 2016, která na základě 

plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene ke stavbě „Petřkovice u Ostravy VNk, Grifftec“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti „Petřkovice u Ostravy, VNk 

Grifftec, IV-12-8009873“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ 

Distribuce a. s. zastoupenou na základě plné moci firmou Profiprojekt s. r. o., která se týká 

podzemního kabelového vedení VN 22kV na pozemcích parc. č. 1454/11, 1767, 1768/1, 

1769/3, 1771/1, 1942/9 a 1942/13, v rozsahu dle geom. plánu č. 1980-750/2016 ze dne 20. 

10. 2016, za celkovou úplatu 24 000 Kč bez DPH, tj. 29 040 Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti „Petřkovice u Ostravy, 

VNk Grifftec, IV-12-8009873“ 

 

  656/49 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Martiny Suderové, O. – Petřkovice, ze dne 10. 11. 2016, o odkoupení pozemku 

parc. č. 778/61 – ostatní plocha v k. ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 14 m
2
, který se nachází 

uvnitř zahrady paní Suderové 

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 778/61 – ostatní plocha v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá  

starostovi předložit návrh žádosti odkoupení pozemku Zastupitelstvu MOb Petřkovice 
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  657/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu číslo 

LW_2016102186_MO  mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a ENWOX ENERGY 

s.r.o. Ostrava, která se týká dodávky zemního plynu do objektů městského obvodu v roce 

2017 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
  658/49 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

situační změny v přípravě stavby „Dům pro sociální účely, k. ú. Petřkovice u Ostravy“, 

jejímž investorem bude příspěvková organizace města Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
 

b) souhlasí  

se stavbou a s umístěním stavby „Dům pro sociální účely, k. ú. Petřkovice u Ostravy“, 

v rozsahu projektové dokumentace ve stupni DSP, zaslané projektantem Ing. Štěpánem 

Šňupárkem 10. 11. 2016 
 

c) rozhodla 

o záměru výpůjčky pozemku parc. č. 338/4 ostatní plocha, zeleň v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  659/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Türke, ve výši dle předloženého návrhu, za spolupráci 

s komisí pro společenské záležitosti v roce 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
  660/49 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti Projekt 2010 s. r. o., Ostrava – Vítkovice ze dne 21. 11. 2016 o stanovisko 

k projektované komunikaci jako spojky mezi koncem místní komunikace Do Luk a místní 

komunikací Balbínova v rámci projektu „Petřkovice – Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. 

etapa“, kdy tato je navržena ve dvou variantách, jako obslužná komunikace jen pro 

provozovatele kanalizace, nebo jako místní jednosměrná komunikace 

 

b) souhlasí 

s variantou místní jednosměrné komunikace 

 

  661/49 Rada městského obvodu 
(k usnesení č. 637/48 ze dne 8. 11. 2016) 

a) bere na vědomí 

novou trasu vedení přípojky VN a umístění trafostanice, předloženou p. Miroslavem Janusem 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 
  v zastoupení 

  Mgr. Monika Konečná 

  členka rady 

 

dne 22. 11. 2016 
 

b) souhlasí  

s novou trasou vedení přípojky VN v rámci stavby „Řeznictví Janus – přípojka VN, 

trafostanice 22/0,4 kV“ přes obecní pozemky parc. č. 576/1, 580, 581/1 kat. území Petřkovice 

u Ostravy, kdy část je vedena v zemi a část vzduchem 

 

c) rozhodla 

o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a 

smlouvy o právu provést stavbu „Řeznictví Janus – přípojka VN, trafostanice 22/0,4kV“ mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Řeznictvím Janus, s. r. o., která se týká podzemního i 

nadzemního kabelového vedení VN 22kV, v rozsahu 48 bm dle koordinační situace stavby 

Amper desing s. r. o., za úplatu 400,- Kč za každý i započatý běžný metr vedení + 21% DPH 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti            

inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu „Řeznictví Janus – přípojka VN, 

trafostanice 22/0,4kV  

 

  662/49 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Nájemní smlouvy č. 109 13 48 mezi Lesy České republiky a SMO, městským 

obvodem Petřkovice, jedná se o pozemek parc. č. 440/3 o výměře 6 m
2
 v k. ú. Koblov, na 

dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2020, nájemné činí 49,59 Kč/m
2
/rok, celkové roční 

nájemné činí 298,- Kč bez DPH, tato cena je stanovena na rok 2016, nájemné pro daný 

termín 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016 činí 50,- Kč; nájemné bude na každé další roky 

valorizováno vždy k 1. 1. běžného roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené 

přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního 

roku zveřejněného Českým statistickým úřadem; předmětem nájmu je umístění dřevěné 

rozhledny na Landeku 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy č. 109 13 48 


