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U S N E S E N Í 
 

z 51. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. prosince 2016 

 (č. 682/51 – 690/51) 

 

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

Omluveni :  - 

 
682/51 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

 vlastní rozpočtové opatření číslo 54/2016  kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5139, ………………….……………………….  o    2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5169, …………………………………………..   o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 …………………………………………..   o  12 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 ……………………………………………  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171 …………………………………………... o    5 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ……………………………………………  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ……………………………………..........   o    5 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 …………………………………………...  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021 …………………………………………..   o    2 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ……………………………………………  o  25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………………….......... o  25 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o  35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………………………..  o  25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5136 …………………………………………..  o  10 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1481/ZM1418/22 ze dne 14.12. 2016, kterým schválilo rozpoč-

tové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky v návaznosti 

na rozdělení výnosu z výherních hracích přístrojů v roce 2016 ve výši 116 527,76 Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 55/2016, kterým se: 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- zvýší běžné příjmy na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 511 …………………..  o  117 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………….      o  117 tis. Kč 

 

 
683/51 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

na základě předložené žádosti Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava – Vítkovice finanční 

příspěvek na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů ve výši  8 167,- Kč 



 - 2 - 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 53/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………….............   o   9 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………   o   9 tis. Kč 

 
684/51 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření  za období 1. 1. 2016 -  30. 9. 2016 provedený audito-

rem firmou TOP AUDITING, spol. s r. o. Brno ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2016 

  
685/51 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti PROJEKT 2010, s. r. o., Ostrava – Vítkovice, ze dne 6. 12. 2016, o vyjádření 

k DÚR pro stavbu „ PETŘKOVICE – Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa“, jedná se o 

lokalitu Nordpol, ulici Vzdálenou a ul. Petřkovickou 
 

b) souhlasí  

s dokumentací pro územní rozhodnutí  pro stavbu „ PETŘKOVICE – Kanalizační stoka T, část 

B, IV. a V. etapa“, zpracovanou společností PROJEKT 2010, s.r.o. v 12/2016 

 
686/51 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Ivany Prepslové, Ostrava- Proskovice ze dne 14. 12. 2016, která zastupuje investora 

p. Vlastimila Němce, o souhlas s prokopáním místní komunikace ul. Včelařská z důvodu 

odpojení plynovodní přípojky odstraněného RD č. p. 745 od plynovodního řadu 
 

b) nesouhlasí 

s prokopáním místní komunikace ul. Včelařská  

 
687/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a. s. zastoupenou na základě plné moci firmou 

Ing. Martin Barteček, IČ 47195355, která se týká podzemní kabelové přípojky NN 0,4kV, která 

bude uložena v obecním pozemku parc. č. 1945 ost.pl., ostatní komunikace v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy (ul. za Obchodem), v délce cca 29 m za cenu 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i 

započatý běžný metr, cena celkem činí 11 600 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu 

„Ostrava1617/4 Klučka, NN“ 

 
688/51 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO, 
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Městským obvodem Petřkovice (půjčitel) a příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., Ostrava-Muglinov (vypůjčitel), která se týká  

rozšíření bezúplatné zápůjčky o pozemek parc. č. 338/4 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, za účelem vybudování stavby „ Dům pro sociální účely v lokalitě Petřkovice“ 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
689/51 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti   PORG – gymnázium a základní škola, o. p. 

s., se sídlem Praha 8, IČ 25698117, ve výši 30 000,- Kč, na podporu výuky a vzdělávání, volno-

časových aktivit dětí a mládeže a nákup učebních pomůcek 

 
690/51 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v 1. čtvrtletí 2017 takto: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 

21. 2., 7. 3. a 21. 3. 2017 
 

 

 

 

 Ivo Mikulica                                              Rudolf Schmuch 

 starosta                                                                 místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


