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U S N E S E N Í 
 

z 57. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. března 2017 

(č. 748/57 – 759/57) 

 

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

Omluveni                      :  R. Schmuch 
    

748/57 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 10/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o    48 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 …………………………………….........  o    48 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na výměnu vstupních dveří v budově domu zahrádkářů) 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5959/RM1418/86 ze dne 14. března 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 2 500 tis. Kč formou neinvestiční dotace 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka“ 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 12/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 …………………………………….  o  2 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje – PD na akci Oprava opěrných zídek a břehů  

Ludgeřovického potoka na § 5512, pol. 5169, ÚZ 93  ……………………  o  2 500 tis. Kč 

 

d) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 06020/RM1418/87 ze dne 21. března 2017, kterým  rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z kapitálové rezervy odboru investičního městskému 

obvodu Petřkovice na akci „Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice“, zbývající prostředky 

k zajištění krytí smluvních vztahů budou uvolněny v rámci rozdělení přebytku hospodaření za r. 

2016 
 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 ………………………………….  o  2 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 …………………………………………….  o  2 000 tis. Kč 
 

f) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) a e) zastupitelstvu ke schválení  

 
749/57 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

další došlé žádosti o dotace v roce 2017: 

- Petřkovice Rock z.s. na pořádání sousedské slavnosti 
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- Centra pro rodinu a soc. péči z.s. na spoluúčast na zajištění sociálních služeb 

- Projektu Hultschiner-Soldaten  z.s. na vedení webových stránek o vojácích Hlučínska během 2. 

světové války 

 

b) rozhodla  

- neposkytnout dotaci spolku Petřkovice Rock z. s. 

- neposkytnout dotaci spolku Projekt Hultschiner – Soldaten z. s. 

 

c) ukládá 

sociální pracovnici Ing. Robenkové k žádosti Centra pro rodinu a sociální péči z. s. zajistit další 

doplňující materiály a tuto žádost předložit opakovaně na další jednání rady 

 
750/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice,  U Kaple 670, ze dne 

15.3. 2017, na vyřazení majetku z účetní evidence MŠ v roce 2017 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence MŠ Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, takto: 

- ve výši……. 58 643,--  Kč ……… z účtu  022 070; 

jedná se o sporák v kuchyni MŠ, který je nefunkční, zastaralý a určen k likvidaci 

 
751/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s. r. o., Frýdek-Místek, která zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., ze dne 17.3. 2017, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Ostrava, U Jana, 

přeložka NN Čtyřlístek“ umístěné na pozemcích parc. č. 335/5, 1906/194, 338/1, 338/4, 1906/75, 

1906/73 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací stavby „Ostrava, U Jana, přeložka NN Čtyřlístek“ na pozemcích parc. č. 

335/5, 1906/194, 338/1, 338/4, 1906/75, 1906/73 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
752/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 85 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Milanu Vjačkovi, jednateli MV INVEST VJAČKA s. r. o., Markvartovická 1334/1a, 747 14 

Ludgeřovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 4. 2017, za 

nájemné ve výši 850,- Kč/rok, s podmínkou: nájemce na vlastní náklady posune stávající plot na 

hranici pronajatého pozemku 

 

b) zmocňuje
 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
753/57 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 

města Ostravy č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
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vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků; změna se týká MOb Slezská Ostrava a MOb Mar. Hory a Hulváky 

 

b) nemá námitek 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků 

 
754/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

došlou žádost spolku Petřkovice Rock z. s., ze dne 7. 3. 2017 o povolení uspořádání uliční slavnosti 

„Sousedská slavnost Mexiko“ v lokalitě ulic Ryšlinkova a U Sokolovny v datu 13. 5. 2017 od 14.00 

do 20.30 hod., zároveň žádají v době konání akce o uzavření ulice Ryšlinkova pro běžný provoz 

 

b) nesouhlasí 

s oficiálním uzavřením místních komunikací Ryšlinkova a U Sokolovny 

 

c) nevydává  

souhlasné stanovisko k pořádání této uliční slavnosti 

 
755/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření  Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-58633-16 na pojištění majetku a odpovědnosti 

podnikatelů, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s. Praha, kterým 

se upravuje způsob pojištění tzv. veřejné služby, na základě nově schválených zákonů, přičemž 

výše pojistného zůstává stejná, s účinností od 1. 4. 2017   

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě 

 
756/57 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a společností ASEKOL a.s. Praha 4, která se týká umístění boxu o velikosti 40x40x120 

cm na zpětný odběr drobného elektrozařízení a baterií (objem 70 l + 10 l) v přízemí budovy radnice 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
757/57 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

podanou výpověď z nájmu nebytových prostor dne 15. 3. 2017 p. Naděždou Grichnikovou, Ostrava 

- Petřkovice, jedná se o nebytové prostory ve zvýšeném přízemí kulturního domu č. p. 139/239 na 

ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o výměře 57 m
2 
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 Ivo Mikulica Mgr. Monika Konečná 

 starosta členka rady 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

b) bere na vědomí   

ukončení výpovědní lhůty dne 30. 6. 2017 

 

c) souhlasí 

s ukončením nájmu nebytových prostor dle bodu a) tohoto usnesení, dohodou k 30. 4. 2017 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu mezi městským obvodem Petřkovice a p. Naděždou 

Grichnikovou 

 
758/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

opakovanou žádost p. Tomáše Volného o prodej garáže na pozemku parc. č. 604/1, vč. pozemku 

(lokalita za Magnólií) 
 

b) bere na vědomí 

usnesení Rady a Zastupitelstva MOb Petřkovice z roku 2016, kdy se rozhodlo, že není záměr tuto 

garáž prodat, v budoucnu může dojít k rozšíření parkování na tomto veřejném prostrnanství 
 

c) bere na vědomí 

ukončení stávající nájemní smlouvy k 31. 12. 2016 s tím, že p. Volný tuto garáž do 31. 3. 2017 

užívá 
 

d) souhlasí 

se zaplacením poměrné části nájemného za 1 – 3/2017 ve výši 1125,- Kč, do 31. 3. 2017 
 

e) stanovuje 

p. Tomáši Volnému termín pro vyklizení garáže do 30. 6. 2017 

 
759/57 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Ostrava – Petřkovice Mgr. Moniky 

Konečné o příspěvek na uspořádání cykloturistického pobytu žáků 8. tříd v květnu 2017, lokalita 

Vítkov - Zálužné 
 

b) rozhodla 

o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč Základní škole Ostrava – Petřkovice na tuto akci 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 14/2017, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ……………………………………............  o   30 tis. Kč 


