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U S N E S E N Í 
 

z 56. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. března 2017 

(č. 736/56 – 747/56) 

 

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

Omluveni                      :  P. Kukučka 

  

736/56 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 …………………………………..............  o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5137 ………………………………….............  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ………………………………….............  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154  …………………………………............  o      5 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § nebytové hospodářství z oprav na úhradu za odkup plyno-

vého kotle v nebytovém prostoru v domě č.p. 17 a na úhradu záloh za plyn a el. energie za tentýž 

nebytový prostor 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5492 …………………………………..............  o    10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na  finanční dar 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o    60 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol.  6351 ……………………………………… o    44 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5171 …………………………………………..  o.   16 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu nového sporáku v MŠ – havárie  a s tím spojenou 

výměnu dveří 
 

sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 …………………………………………….  o   150 tis. Kč 

zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………………..  o   150 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § „Základní školy“ a to z příspěvku na nákup nábytku do ZŠ 

na vícepráce spojené s vybudováním nové tělocvičny 
 

b) doporučuje 

 zastupitelstvu MOb schválit vlastní rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje  na § 3111, pol. 5171 …………………………………………..  o  250 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121 ……………………………………….  o  250 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z oprav na investiční výdaje – na vybudování nového plotu u MŠ 
 

c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 05883/RM1418/85 ze dne 28. února 2017, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 1 324 tis. Kč z rozpočtu odboru investičního městskému obvodu Pet-

řkovice na dokončení akce 6902 – Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136, Městský obvod se bude na 

akci podílet ve výši 10% skutečných nákladů 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 ………………………………  o  1 324 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci 6902 – Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 ……………………………………………  o  1 324 tis. Kč  

 

e) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 

 
737/56 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou žádost o dotaci v roce 2017 

 

b) schvaluje  

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 1. pololetí roku  2017  takto: 

 
Organizace/příjemce Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

Alena 

Gajdečková 

5 000 nákup potřebného materiálu k údržbě branek a volejbalo-

vých sloupků a údržbu zeleně na sportovním hřišti na ulici 

Balbínova 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  9/2017 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o    5  tis. Kč 

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

 

d) zmocňuje 

starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 
738/56 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Pavlíny Štěpánové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 20. 2. 2017 o pronájem části pozemku parc. 

č. 1433/1 o výměře cca 130 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem rekreace 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1433/1 o výměře cca 130 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
739/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1683/1 o výměře 358 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Václavu 

Pracuchovi, U Jana 529, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 4. 2017 za nájemné ve výši 716,- Kč/rok 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  
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740/56 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Jaroslavy Veselé, O.-Petřkovice,  ze dne 1. 3. 2017, o skončení pronájmu části pozemku 

parc. č. 1877/1  o výměře 9 m
2 

 

b) rozhodla
 

o skončení pronájmu části pozemku parc. č. 1877/1 o výměře 9 m
2
, a to dohodou ke dni 31. 3. 2017 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o skončení pronájmu 

 
741/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akci „ZŠ Petřkovice – přeprojektování  IV. etapy 

rekonstrukce ZŠ“ - realizace stavby,  uchazeči: 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. 

se sídlem Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava- Vítkovice 

zastoupena Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem  

IČ:64617874  

DIČ: CZ64617874 

za cenu nejvýše přípustnou:  5.949.964,34 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

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

Ostravy 

 

742/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce stávajícího plotu v MŠ Petřko-

vice“ uchazeči: 

Patrik Hýl 

Sakrovecká 91, 739 23 Stará Ves nad Onřejnicí 

IČ 66167868 

DIČ CZ7504204939 
 

za cenu nejvýše přípustnou:  209.858,10 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

743/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřko-

vice“ uchazeči: 

Glombica – Kovoservis s. r. o. 

se sídlem: Hlučínská 1412/53b, Ludgeřovice 

zastoupená: Jan Glombica, jednatel 

IČ: 25874454 
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DIČ: CZ 25874454 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 248.598,-   Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
744/56 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

předat bezúplatně do majetku statutárního města Ostravy k realizaci projektovou dokumentaci 

s názvem „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovká, Petřkovice Šilheřovická“ a projektovou 

dokumentaci „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice Autoservis“,  v celkové 

hodnotě 39 204,- Kč 

 

b) souhlasí 

se spoluúčastí Městského obvodu Petřkovice na realizaci akce ve výši 20% z vysoutěžené ceny, 

maximálně však 80 000,- Kč  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu protokolu o předání projektové dokumentace Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 

Koblovká, Petřkovice Šilheřovická“ a „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice 

Autoservis“, v celkové hodnotě 39 204,- Kč 

 

d) ukládá 

realizovat bezúplatné předání projektové dokumentace „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. 

Koblovká, Petřkovice Šilheřovická“ a „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice 

Autoservis“ do majetku statutárního města Ostravy 

Zodp.: Ing. Tereza Staškovanová 

 
745/56 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. .../2017, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2016, o místním poplatku za užívání ve-

řejného prostranství, novela se týká osvobození od platby místního poplatku v MOb Moravská Os-

trava a Přívoz, Slezská Ostrava a Poruba u některých pozemků v souvislosti s realizací systému 

sdílení kol a revitalizace veřejných prostor 
 

b) nemá námitek   

k navrhované Obecně závazné vyhlášce č. .../2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vy-

hláška statutárního města Ostravy č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
746/56 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

v souladu s ustanovením § 1 a 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a o 

konkursních komisích, konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 

pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, v tomto složení: 

- předseda: Ivo Mikulica zástupce zřizovatele 

- členové: Mgr. Monika Konečná zástupce zřizovatele 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 ing. Pavlína Kadrnková  zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

 Ing. Marta Szüczová zástupce Statutárního města Ostrava – magistrátu 

 Hana Hrubá zástupce Mateřské školy Ostrava-Petřkovice 

         PhDr. Hana Slaná    zástupce České školní inspekce 

 
747/56 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, ze dne 22.2. 2017, o udělení 

výjimky ve stanovení počtu dětí ve třídách na 28 dětí, celkem se žádá  o udělení výjimky ve všech 3 

třídách 
 

b) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy Ostrava – Petřkovice,U Kaple 

670,  pro školní rok 2017/18, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 


