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U S N E S E N Í 
 

z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. února 2017 

(č. 719/55 – 735/55) 

 

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

Omluveni                      :   - 
  
 

719/55 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 3 /2017, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3392, pol. 2324 ……………………………….............  o   29 tis. Kč 

- zvýší běžné příjmy na § 6171, pol. 2324 ……………………………………….  o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné příjmy na § 3612, pol. 2324 ……………………………………….  o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 .............................................................  o   45 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………..............  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ……………………………….............  o   30 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 ……………………………………….  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3112, pol. 5229 ………………………………………  o     1 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………….  o   97 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171 ………………………………………  o   97 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………..…… o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5492 ……………………………………….  o  20 tis. Kč 

  
720/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – 

Petřkovice, ke dni 31. 12. 2016 

 

b) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – 

Petřkovice, příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2016  

 

721/55 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavů došlo v roce 2016 u účtu 028 k přírůstku ve výši 305.573,40  Kč (nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu došlo k vyřazení majetku ve výši 

35 506,70 Kč;  

tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MO Petřkovice k datu 17. 3. 2017 
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Celkový stav majetku ZŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 17. 3. 2017, který bude jako 

příloha součástí dodatku  č. 19  zřizovací listiny ZŠ:  

 

Datum Účet Hodnota majetku v Kč 

 018  (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     98 842,50 

 021  (budovy)     53 694 486,07   

 022  (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       1 326 234,30 

 028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek)       2 480 656,80 

 031  (pozemky) 3 108 430,67 

 C e l k e m  60 708 650,34 

 

b) ukládá  

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu ke schválení 

 
722/55 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavu účtu došlo na účtu 028 0000 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) a to nákupem  

z prostředků zřizovatele ve výši 132 839,99 Kč a k vyřazení nefunkčního a zastaralého  majetku 

z téhož účtu ve výši 33 870,- Kč; 

tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MO Petřkovice k datu 17. 3. 2017. 

Celkový stav majetku MŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k  17. 3. 2017, který bude jako 

příloha součástí dodatku č. 18 zřizovací listiny MŠ:  

 

Datum Účet Hodnota majetku v Kč 

 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek             8 052,-- 

 021  (budovy + stavby)     13 619 516,26   

 021  (stavby)           930 432,80 

 022  (pracovní stroje a vybavení)          620 362,00 

 028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek       1  438 801,29 

 031  (pozemky) 331 133,60       

 C e l k e m  16 948 297,95 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu ke schválení 

 
723/55 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace, granty a příspěvky  v roce 2017 

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 1. 

pololetí roku 2017 příjemcům takto: 
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Organizace Výše do-

tace v Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců 

ČR 

30 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a společenskou 

činností 

 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů 

30 000.- Na zabezpečení chodu a aktivit SDH (vyhodnocení sou-

těže PO očima dětí, sportovní soutěže, den otevřených 

dveří, na drobnou údržbu zbrojnice, obnova materiálně 

technické základny) 

 

Knihovna města 

Ostravy 

5 000,- Na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím obo-

hacení knihovního fondu, realizace akcí pro děti, mládež a 

zajímavých besed pro veřejnost 

 

Český svaz 

včelařů 

10 000,- Na činnost v roce 2017 (chov včelstev, zajišťování opylo-

vací činnosti v regionu, nutné tlumení včelích nákaz, or-

ganizování spolkové činnosti) 

 

Český 

zahrádkářský 

svaz 

10 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (přednášky, exkurze, 

výstavy, nákup zahradnických potřeb, ples, provoz ZO) 

 

Klub přátel 

hornického 

muzea 

5 000,- Příspěvek na tiskoviny KPHMO - Hornický zpravodaj 

 

Alice Maindová 5 000,- Na vystoupení taneční skupiny - Country Girls Petřkovice 

- zajištění materiálové, na reprezentaci klubu 

 

Alois Vítek 5 000,-  Na akci  "Penaltový rozstřel - 7. ročník"  

 

Nadace Landek 10 000,-  na nadační projekt roku 2018 - Hornický kalendář - " 

Těžní věže" a na nadační projekt roku 2017 - "Veliko-

noční koncert" 

 

Rudolf Vidura 5 000,-  Sportovně turistická akce pro občany Petřkovic a okolí 

 

CELKEM  115 000,-  

 
c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice  na 1. pololetí roku  2017  takto: 

 

Organizace Výše 

dotace v Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice 

z.s. 

 100 000,-  Na činnost v roce 2017 (úhrada energií, vodné a stočné, 

včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování tráv-

níku, opravy majetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukce 

travnaté plochy a péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé 
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UT, pronájem prostor pro přípravu (tělocvičny, haly, hřiště, 

posilovny), úhrada cestovních nákladů k zápasům jednotli-

vých kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, 

odměny rozhodčím, delegátům a pořadatelům utkání a tur-

najů, úhrada startovného na turnajích mládežnických kategorií 

a turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné 

ceny na turnajích pořádaných FC Odra 

                                                                             

d) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 4/2017 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o  115 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……………………….  o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ………………………………..  o    30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů) ………………….  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5331 (Knihovna města Ostravy) ……………  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea)………  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vítek Alois) ………………………….  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz) …..............  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Maindová Alice)……………..............  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek)   …………................  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vidura Rudolf)……………………….  o      5 tis. Kč 
 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo  5/2017 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o   100  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 .............................................................  o   100  tis. Kč 
 

f) zmocňuje 

starostu podpisem veřejnoprávních smluv k poskytnutým dotacím a příspěvkům dle bodu b) 

tohoto usnensení  
 

g) ukládá 

starostovi předložit bod c) a e) zastupitelstvu ke schválení 

 
724/55 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost paní Lenky Zavacké, Ostrava-Zábřeh, ze dne 3. 2. 2017, o souhlas s umístěním elektrické 

přípojky v pozemku parc. č. 1771/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s umístěním elektrické přípojky v pozemku parc. č. 1771/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy  
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
725/55 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost pana Marcela Obrusníka, Ostrava - Petřkovice, ze dne 15.2. 2017, kterého zastupuje na 

základě plné moci Jiří Kovář, Ostrava – Zábřeh, o připojení pozemku parc. č. 1534/2 na místní 
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komunikaci ul. Vzdálená pozemek parc. č. 1535/1 přes pozemek parc. č. 1534/3 vše v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s připojením pozemku parc. č. 1534/2 na místní komunikaci ul. Vzdálená pozemek parc. 

č. 1535/1 přes pozemek parc. č. 1534/3 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
726/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti UNIGEO a. s, Ostrava – Hrabová, ze dne 14.2. 2017, o souhlas se vstupem na 

pozemky ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, z důvodu provedení 

kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupu důlních 

plynů na povrch v rámci projektu  35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará 

důlní dála v Moravskoslezském kraji“ 

 

b) vydává 

souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1554/1, 1558/1, 1454/11, 1454/16, 1906/75, 1942/9, 

1942/13, 1941/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy, pro provedení atmogeochemického 

průzkumu a případného měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch v rámci projektu  35 

„Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní dála v Moravskoslezském kraji“ 

s podmínkou, že dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu 

 

727/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Petra Zajíce, Přerov, ze dne 7. 2. 2017, o skončení pronájmu  pozemku parc. č. 99/10 

o výměře 33 m
2
, pozemek se nachází pod garáží žadatele, garáž žadatel prodal 

 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu pozemku parc. č. 99/10 o výměře 33 m
2 

dohodou, ke dni 1. 3. 2017 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o skončení nájmu 

 
728/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Milana Vjačky (jednatele MV INVEST VJAČKA s. r. o., Ludgeřovice) ze dne 13. 2. 

2017, o pronájem části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 85 m
2  

v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, za účelem rozšíření odstavného stání 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 85 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
729/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zateplení bytového domu Hlučínská 17/254, 

Ostrava Petřkovice“ uchazeči: 

Lešení Ostrava, s.r.o. 
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se sídlem Jahodová 534/1, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

zastoupená p. Martinem Piechou, jednatelem 

IČ: 28655664 

DIČ: CZ28655664 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 902 751,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
730/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Protipovodňová opatření – oprava opěrných 

zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka (PD+IČ)“ uchazeči: 

Projekt 2010, s.r.o. 

Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

zastoupená Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti 

IČ: 48391531 

DIČ: CZ48391531 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 830 000,-  Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo, po obdržení finančních prostředků z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

 
731/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stávajícího 

plotu v MŠ Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, 

že termín pro podání nabídek je do dne 6. 3. 2017 

 
732/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce zábran na 

hřišti FC Odra Petřkovice“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 6. 3. 2017 

 
733/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje firma Profiprojekt s.r.o., 

na pozemku parc. č. 2012/2 ul. Větrov v k. ú. Petřkovice u Ostravy, kde byla vybudována 

nadzemní el. přípojka 0,4kV dle geom. plánu č. 1994-450/2015, v délce 31 bm, za úplatu celkem 

12 400,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 
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         Ivo Mikulica                                                 Rudolf Schmuch 

    starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

734/55 Rada městského obvodu 

a) projednala 

došlou nabídku na pronájem prostor určených k podnikání v přízemí domu č. p. 17 na ul. 

Hlučínské (bývalá Bodynka), zájemce nabízí provozovat denní bar, Tipsport a dětský koutek 
 

b) rozhodla 

nevyužít tuto nabídku na pronájem a zatím tento prostor nepronajmout 
 

c) rozhodla 

prodloužit záměr pronájmu tohoto prostoru určeného k podnikání v přízemí domu č. p. 17 na ul. 

Hlučínské o výměře 90 m
2
, s termínem pro podání nabídek do 31. 3. 2017 

 
735/55 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Ivu Mikulicovi, ve výši dle předloženého návrhu za mimořádné 

úsilí při získávání finančních prostředků z rozpočtu SMO, za organizaci akcí pro občany 

Petřkovic, spolupráci s místními spolky, jeho nasazení je velkým přínosem pro městský obvod  

 

b) zmocňuje 

místostarostu k podpisu této darovací smlouvy 

 


