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U S N E S E N Í 
 

z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince 2016 

(č. 663/50 – 681/50) 

 

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

Omluveni                      :  - 

 
663/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o přijetí peněžitého daru od firmy STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., Ostrava 

Vítkovice, ve výši 50.000,- Kč, na rozvoj kultury v městském obvodě v roce 2017 (ples 

městského obvodu) 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

Z.: starosta                                                                                                                 

  
664/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 50/2016  kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901, ………………….………………..  o   75 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, …………………………………...  o   75 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5173 …………………………………….  o     7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 ……………………………………  o     7 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 …………………………………….  o   12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ……………………………………  o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 ……………………………………  o     6 tis. Kč 
 

- sníží kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121 ………………………………  o   40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171 ……………………………………  o   40 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 …………………………………….  o   19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3639, pol. 5011 …………………………………..  o   12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5031 ……………………………………  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5032 ……………………………………  o     2 tis. Kč  

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 52 /2016, kterým se: 

- zvýší příjmy na § 3392, pol. 2321 ...................................................................  o     50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5194 .........................................................   o     50 tis. Kč 

 
665/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 12 100,- Kč z roku 2013 na projektovou dokumentaci na „Dopravní 
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hřiště u MŠ“ z důvodu změny dispozičního řešení a tudíž nefunkčnosti této projektové 

dokumentace; účtováno bude na účtu  547 300 a 042 000 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vyřazení investice ve výši 84 000,- Kč z roku 2011 na 

projektovou dokumentaci plynofikace ul. Jahodová a to z důvodu  nerealizovatelnosti kvůli 

vysoké finanční náročnosti na tuto akci; účtováno bude na účtu  547 300 a 042 000 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh dle bodu b) tohoto usnesení zastupitelstvu ke schválení 

 

666/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého návrhu k datu 07. 12. 2016 takto: 

účet                název  

028 0000           DHM (dlouhodobý hmotný majetek)   v hodnotě               63 955,50 Kč 

902 300 a 999 902  podrozvahová evidence                         v hodnotě                  2 290,--  Kč 

Celkem                                                                                                                  66 245,50 Kč 

jedná se o majetek nefunkční, který je určen k likvidaci 

 

667/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

 o uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 1/2011/B, kterým se prodlužuje nájem na byt 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  Marii Boháčové, rok nar. 1951, na dobu určitou a to 12 měsíců 

s účinností od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 

668/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

pro účetní středisko Městský obvod Petřkovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 

2017 dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním 

zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u majetku zavedeného do účetnictví 

MOb Petřkovice k 31. 12. 2014, a u majetku zaváděného od 1. 1. 2015 se od zůstatkové 

hodnoty upustilo; zbytková hodnota majetku tak bude stanovována pouze ve zdůvodnitelných 

případech u jednotlivého majetku individuálně 

 

669/50 Rada městského obvodu 

a) projednala  

došlou žádost Svazu důchodců ČR, místní organizace Petřkovice ze dne 2. 12. 2016 o finanční 

dotaci na uspořádání vánočního koncertu v kulturním domě 
 

b) schvaluje 

poskytnutí finančního účelové dotace Svazu důchodců České republiky, z. s., Místní 

organizace Petřkovice na uspořádání vánočního koncertu v kulturním domě ve výši 5 tisíc Kč 
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c) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo 51/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 ……………………………………..  o     5  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359  pol. 5222 ..........................................................   o     5  tis. Kč 

 
670/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Štěpána Šňupárka, Ostrava,  ze dne 28. 11. 2016, který na základě plné moci 

zastupuje ČTYŘLÍSTEK – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, o připojení pozemků parc. č. 338/4, 338/1 a 337 na místní komunikaci ul. U Jana 

pozemek parc. č. 1906/75, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s připojením sousední nemovitosti na místní komunikaci – připravovaná stavba „Dům 

pro sociální účely k. ú. Petřkovice u Ostravy“ na pozemcích  parc. č. 338/4, 338/1 a 337 na 

místní komunikaci č. 24c ul. U Jana pozemek parc. č. 1906/75,  vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
671/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ČEZ Distribuce a. s., Děčín, v zastoupení Ing. Martina Bartečka, Frýdek-Místek, ze dne 

23. 11. 2016, o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu a souhlasu s umístěním 

stavby a souhlasu s projektovou dokumentací, stavby „ Ostrava 1617/4 Klučka, příp. NNk“ na 

pozemcích parc. č. 1617/4, 1617/3, 1945 a 1691/2 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy  
 

b) souhlasí  

s projektovou dokumentaci stavby „ Ostrava 1617/4 Klučka, příp. NNk“  
 

c) vydává 

souhlas s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 1945 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy (MK Za Obchodem), mezi městským obvodem Petřkovice a ČEZ 

Distribuce a. s., Děčín na výše uvesenou stavbu 
 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
672/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost PROFIPROJEKTU s. r. o., Frýdek – Místek, ze dne 30. 11. 2016, o vyjádření k 

projektované akci  „Ostrava, Mamulová, NNk“, kde bude nové podzemní elektrické vedení 

NN 0,4kV umístěno v pozemcích parc. č. 1091,1090, 1920, 1076/4, 1074/6, 1074/5 a 1076/3 v 

kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

 s předloženým situačním plánkem z 11/2016 projektované akce „Ostrava, Mamulová, NNk“ 

na  pozemcích parc. č. 1091,1090, 1920, 1076/4, 1074/6, 1074/5 a 1076/3 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, za podmínky, že budou respektovány  již vyprojektované a připravované 

investiční akce Statutárního města Ostravy „ Petřkovice, kanalizační stoka T- část B II. etapa a 

III. etapa“ a „ Dešťová kanalizace v ul. Jahodová, Petřkovice“ ve stejných pozemcích 

(odbočka z ul. Jahodová) 
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673/50 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Natálie Chalupové, Opava – Předměstí, ze dne 30. 11. 201,6 o skončení pronájmu části 

pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy (u domu č. p. 334) 
 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2 

ke dni 31. 12. 2016 
 

c) zmocňuje  

starostu k podpisu Dohody o skončení nájmu 

 

674/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Josefa Dustora, Ostrava – Petřkovice, ze dne 30. 11. 2016, o pronájem části pozemku 

parc. č. 1571 o výměře 198 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy k využití jako zahrada, 

parcela se nachází u domu č. p. 334 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 198 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

675/50 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Miroslava Januse, Ostrava – Petřkovice, ze dne 21. 11. 2016, o odkoupení pozemku 

parc. č. 581/8 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 581/8 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m
2
 v k. 

ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek je zastavěn stavbou žadatele 

 

c) ukládá 

starostovi předložit návrh žádosti odkoupení pozemku Zastupitelstvu Mob Petřkovice k 

projednání 

 

676/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností GasNet s. r. o., kterou na základě plné moci zastupuje společnost GIS-

STAVINVEX a. s.; jedná se o plynárenské zařízení, které v rámci kupní smlouvy mezi SMO a 

GasNet s. r. o. číslo 1312000872/159029 ze dne 21. 12. 2012 bylo převedeno do vlastnictví 

společnosti RWE GasNet s. r. o.; věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 1897/1 

– ostatní plocha, 40 bm a parc. č. 1899 – ostatní plocha, 17 bm v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

celkem 57 bm, za cenu stanovenou výše uvedenou kupní smlouvou 10 Kč za běžný metr, 

celková cena za břemeno činí 570 Kč 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 
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677/50 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s odkoupením ¼ pozemku parc. č. 99/8 o výměře 9,5 m
2
 zastavěná 

plocha,  nádvoří (pozemek je zastavěn stavbou tělocvičny ve vlastnictví Mob Petřkovice) 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, za cenu 1 000,- Kč, cena dle znaleckého posudku činí 6 270,- Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu Mob Petřkovice 

 
678/50 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání – 26 místností 

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, za nájemné ve výši  

10.000/měsíc, přičemž energie si platí nájemce, Kamilu Tešnarovi, U Stavisek 1420/72a, 

Ostrava – Radvanice, IČ 66718856, na dobu určitou 5 let od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2021 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 
 

c) rozhodla 

o prominutí nájemného p. Kamilu Tešnarovi, za pronajem prostor v domě č. p. 239/5 na ul. 

k Černavám v Ostravě – Petřkovicích, a to ve výši 100  % měsíčního nájmu, po dobu od 1. 12. 

2016 do 30. 6. 2017, důvodem jsou opravy a vstupní investice do objektu, s podmínkou 

zahájení provozu nejpozději 1. 4. 2017 

 
679/50 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že dne 21. 11. 2016 doručením písemné rezignace zanikl mandát člena zastupitelstva 

městského obvodu pana Tomáše Kudeljnjaka za volební stranu KDU-ČSL 

 

b) bere na vědomí, 

že na uprázdněný mandát v zastupitelstvu měst. obvodu nastupuje za volební stranu KDU-ČSL 

dne 22. 11. 2016 náhradník paní Mgr. Růžena Dvořáčková, Ostrava – Petřkovice 

 

c) pověřuje 

starostu předáním osvědčení o nastoupení za člena zastupitelstva městského obvodu paní Mgr. 

Růženě Dvořáčkové 

 

d) ukládá 

tajemníkovi pozvat Mgr. Růženu Dvořáčkovou na nejbližší zasedání zastupitelstva 19.12.2016 

 
680/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. 

Monice Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 
681/50 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

 


