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U S N E S E N Í 
 

z 58. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 4. dubna 2017 

(č. 760/58 – 780/58) 

 

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

Omluveni                      :   - 

  

760/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 15 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………….  o    2 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol.  6351 ……………………………………….  o    2 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu instalace nového sporáku v MŠ 

 
761/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy č. 3/2014/B ze dne 29. 5. 2014, kterým se mění paní Ivaně  Paříz-

kové, rok nar. 1964, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – Petřkovice nájemní poměr na byt č. 3 

v domě č. p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích z doby určité na dobu neurčitou 

s účinností od 1. 6. 2017 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
 

c) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy č. 2/2015/B , kterým se prodlužuje nájemní poměr na byt č. 3 o 

velikosti 0+2 na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – Petřkovicích panu Ondřeji Šafarčíkovi, rok 

nar. 1991, trvale bytem Hlučínská č. p. 139, Ostrava – Petřkovice, na dobu určitou s účinností od 1. 

5. 2017 do 30. 4. 2018 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
 

e) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy č. 3/2015/B , kterým se prodlužuje nájemní poměr  na byt č. 4 o 

velikosti 0+2 na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – Petřkovicích slečně Markétě  Ulrichové, rok 

nar. 1987, trvale bytem Hlučínská 139, Ostrava – Petřkovice,  na dobu určitou s účinností od  1. 5. 

2017 do 30. 4. 2018 
 

f) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

 
762/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Os-

trava - Petřkovice za rok 2016; součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a 
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inventarizační zpráva 
 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava 

– Petřkovice za rok 2016; součástí účetní závěrky je  rozvaha, výkaz zisku a  ztrát , příloha a in-

ventarizační zpráva 

 
763/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice za rok 

2016 ve výši  44 566,57  Kč, z toho 33 972,80 Kč v hlavní činnosti a 10 593,77 Kč v hospodářské 

činnosti 

 

b) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice za rok 

2016 ve výši 1 232,63 Kč 

 

c) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 44 566,57 Kč Základní škole  

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 

 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 1 232,63 Kč Mateřské škole 

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 

 
764/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pronájem obřadní místnosti v 1. patře Kulturního domu na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – 

Petřkovicích dne 20. 5. 2017 za smluvní cenu 605,- Kč včetně DPH paní Marcele Kostkové, Os-

trava - Petřkovice, za účelem pořádání jednorázové akce – emoční uvolnění svalů 

 
765/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o pronájmu části pozemku parc. č. 1433/1 o výměře 130 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Pavlíně Štěpánové, Hlučínská 404/202, Ostrava – Petřkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 5. 2017 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
766/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Haskoning DHV CR, spol. s r.o., 702 00  Ostrava, ze dne 23. 3. 2017, o 

vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro akci  „Propojení cyklostezek Petřkovice“ 

 

b) souhlasí 

s DÚR stavby pro akci „Propojení cyklostezek Petřkovice“ 
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767/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti INKOS Ostrava, a. s., 701 52  Ostrava, která zastupuje ČEZ Distribuce, a. s., ze 

dne 24.3.2017, o souhlas s umístěním stavby „Ostrava-Petřkovická, VNk, RVN pro JTA“, jako 

vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1454/11 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s umístěním stavby „Ostrava-Petřkovická, VNk, RVN pro JTA“ na pozemku parc. č. 

1454/12 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
768/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Jaromíra a Mileny Adámkových, Ostrava-Petřkovice, ze dne 24. 3. 2017, o souhlas 

s provedením stavby dřevěného přístřešku nad vstupem do ¼ domu č. p. 178 na pozemku parc. č. 

43/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 
 

b) souhlasí 

s provedením stavby dřevěného přístřešku nad vstupem do ¼  domu č. p. 178 na pozemku parc. č. 

43/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a Jaromírem a 

Milenou Adámkovými, která se týká umístění dřevěného přístřešku nad vstupem do ¼ domu č. p. 

178 na pozemku parc. č. 43/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, o velikosti 2 x 1 m 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení 

 
769/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jiřího Vycudilíka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 23. 3. 2017, o souhlas s provedením stavby 

pergoly  na pozemku parc. č. 208/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ve dvoře domu č.p. 113) o rozmě-

rech 3 x 5m a výšky 2,5 m, a uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
 

b) souhlasí   

s provedením stavby pergoly na pozemku parc. č. 208/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy a s uzavřením 

smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a Jiřím Vycudi-

líkem, O.-Petřkovice, která se týká stavby dřevěné zahradní pergoly na pozemku parc. č. 208/1 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, o rozměrech 3 x 5 m 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

 
770/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ProfiProjekt s. r. o., Frýdek-Místek, která zastupuje investora ČEZ Distribuce, 
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a.s., ze dne 22. 3. 2017, o vyjádření k projektované akci „Ostrava, Mamulová, NNk“, kde bude 

nové podzemní elektrické vedení NN 0,4 kV umístěno v pozemcích parc. č. 1076/3, 1074/5, 

1074/6, 1076/4, 1920, 1090 a 1091 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s projektovanou akci „Ostrava, Mamulová, NNk“ v pozemcích parc. č. 1076/3, 1074/5, 1074/6, 

1076/4, 1920, 1090 a 1091 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
771/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti ReSpol s. r. o., Hlavnice, která zastupuje ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 28. 3. 

2017, o stanovisko ke stavbě „O.-Petřkovice, Čtyřlístek, příp. NNk“ umístěné na pozemcích parc. č. 

338/1, 1906/194, 1906/75 v kat. území Petřkovice u Ostravy, délce 3 m 
 

b) souhlasí 

se stavbou „O.-Petřkovice, Čtyřlístek, příp. NNk“ na pozemcích parc. č. 338/1, 1906/194, 1906/75 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
772/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Profiprojekt s. r. o., Frýdek-Místek, která na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 13. 3. 2017, o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na stavbu „Ostrava, Mamulová, NNk“, 

v pozemcích parc. č. 1076/3, 1920, 1076/4, 1074/5 a 1074/6 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o 

výstavbu nového podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV včetně nového přípojkového pilíře 

SS 300, v délce 202 m 

 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu „Ostrava, Ma-

mulová, NNk“ k pozemkům parc. č. 1076/3, 1920, 1076/4, 1074/5 a 1074/6 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy; jedná se o výstavbu nového podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV včetně nového 

přípojkového pilíře SS 300 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; nový přípojkový pilíř SS 300, na které se 

napojí nové podzemní elektrické vedení NN 0,4 kV, se umístí na hranici pozemků parc. č. 1090 a 

1091 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; předpokládaná délka je 202 m, úplata bude činit 400,- Kč za  

každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 

773/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVPRO FM, s. r. o., Frýdek-Místek, která na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 16. 3. 2017, o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na akci „Ostrava, U Jana, přeložka NN 

Čtyřlístek“; jedná se o přeložku vzdušného vedení NN do země a nové trasy v pozemcích parc. č. 

1906/194, 338/4, 1906/75 a 1906/73 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v délce cca 90 m 
 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést 
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stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Ostrava, U 

Jana, přeložka NN Čtyřlístek“, v pozemcích parc. č., 1906/194, 338/4 , 1906/75, 1906/73 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, kdy předmětem je uložení kabelu NN do země, v délce cca 90 m, za úplatu 

ve výši 400,- Kč za  každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
774/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava zavlažovacího 

systému v areálu FC Odra“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, 

že termín pro podání nabídek je do dne 13. 4. 2017 

 
775/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Ostrava, ze dne 

21. 3. 2017, o uzavření Dohody o neprovádění zásahů po provedení opravy povrchu silnice 

III/01135 Ostrava, ul. Koblovská, v souvislé délce cca 1,962 km, a to v úseku od křižovatky se sil-

nicí III/46611 – ul. Hlučínská po křižovatku se silnicí III/01136 – ul. Antošovická; předpoklad za-

hájení realizace je odhadován v termínu 07-08/2017, závazek městského obvodu neprovádět do 

nově opravené komunikace zásahy činí 5 let 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice č. 

OV/115/n/2017/Ja, mezi SMO - MOb Petřkovice a Moravskoslezským krajem, kde se jedná o 

opravu povrchu silnice III/01135 Ostrava, ul. Koblovská, v souvislé délce cca 1,962 km, a to 

v úseku od křižovatky se silnicí III/46611 – ul. Hlučínská po křižovatku se silnicí III/01136 – ul. 

Antošovická; předpoklad zahájení realizace je odhadován v termínu 07-08 /2017, závazek měst-

ského obvodu neprovádět do nově opravené komunikace zásahy činí 5 let 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice 

 
776/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Centra pro rodinu a sociální péči, z.s., Ostrava, ze dne 14. 03. 2017, o finanční spoluúčast na 

zajištění sociálních služeb projektu VÝZVA pro rok 2017 

b) rozhodla 

neposkytnout dotaci na zajištění sociálních služeb projektu výzva pro rok 2017 

 
777/58 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zápis z 1. jednání konkursní komise na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, 

příspěvková organizace, konaného dne 27. 3. 2017 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

b) bere na vědomí 

návrh konkurzní komise k vyřazení uchazeče Mgr. Ivana Šmídová z konkursu z důvodu nesplnění 

podmínek stanovených zřizovatelem  

 

c) rozhodla 

o vyřazení uchazeče z výběrového řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředi-

tele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, 

příspěvková organizace, IČ 70994340: 

Mgr. Šmídová Ivana, z důvodu nesplnění odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; a z důvodu nedoložení čestného prohlášení o průběhu všech jednotlivých za-

městnání, včetně časového vymezení 
 

d) ukládá 

tajemníkovi komise neprodleně informovat žadatele o rozhodnutí rady 

 
778/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem 

Průšou, Havířov, IČ 10032860, která se týká technického stavebního dozoru na stavbě „ZŠ 

Petřkovice – přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ – realizace stavby“, za odměnu ve výši dle 

předloženého návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 

 
779/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Markem Nawrathem, 

Ludgeřovice, IČ 74360715, která se týká výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě „ZŠ 

Petřkovice – přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ – realizace stavby“, za odměnu ve výši dle 

předloženého návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této příkazní smlouvy 

 
780/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice ve II. čtvrtletí 2017 takto: 4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 

5., 6. 6. a 20. 6. 2017 

 


