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U S N E S E N Í 
 

z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. dubna 2017 

(č. 781/59 – 800/59) 

 

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

Omluveni                     :   - 

 

   

781/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 17/2017, kterým se:  

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o   98 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121 ………………………………............  o   97 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121 ………………………………………  o     1 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na vybudování nového oplocení parcely č.  1903/1 za domem 

zahrádkářů (97 tis.) a na dokrytí investičních výdajů na vybudování nových zábran na hřišti FC 

Odra (1 tis.) 

 
782/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 

Ostrava – Petřkovice, na rok 2017 o 4 245,- Kč, tj. celkem na rok 2017 odpisy ve výši  214 574,- 

Kč; finanční prostředky budou na účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15. 6. 2017 a k 15. 12. 

2017, současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů 

od přijetí výše uvedené částky 
 

b) bere na vědomí, 

že k navýšení odpisů dochází v souvislosti s nákupem nového sporáku zařazeného do účetní 

evidence MŠ 1. 4. 2017 
 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  16/2017, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3111, pol. 2122 .....................................................................   o  4 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 .....................................................................   o  4 tis. Kč 

 
783/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy č. 1/2016/B/1 ze dne 16. 05. 2016 na pronájem bytu č. 1 v domě č. 

p. 334 na ul. Petřkovické v O. - Petřkovicích, paní Monice Janků, r. nar. 1978, trvale bytem 

Petřkovická 334, Ostrava – Petřkovice, na dobu určitou  s účinností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018   

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
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784/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za rok 

2016 vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r. o. Brno na základě 

přezkoumávání ze dne 6. 4. 2017, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření za rok 2016 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 

 
785/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

na základě došlých žádostí pana Jiřího Kuchaře a manželů Moniky a Michala Grebeníčkových o 

úpravě nájmu sklepních prostor k jednotlivým bytům takto: 

s účinností od 1. 6. 2017 se k bytu č. 1 v domě č. p. 139 na ulici Hučínské v Ostravě – Petřkovicích,  

nájemci manželé Monika a Michal Grebeníčkovi, trvale bytem Hlučínská 139, Ostrava – Petřkovice 

přidá sklepní místnost o výměře 7,5 m
2
 a z bytu č. 2 v domě č. p. 139 na ulici Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích, nájemce pan Jiří Kuchař, trvale bytem Hlučínská 139, Ostrava – Petřkovice ubere 

sklepní místnost o výměře 7,5 m
2
, toto vše bude zohledněno v platbách na nájemném za výše 

uvedené byty a výpočet bude proveden změnou v evidenčních listech u obou výše uvedených bytů 

 
786/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Zuzany Kubisové, , O.-Petřkovice  ze dne 10. 4. 2017 o skončení pronájmu části pozemku 

parc. č. 477/1 o výměře 55 m
2 

(zahrada) a pozemku parc. č. 477/5 o výměře 30 m
2
 pod garáží (ve 

dvoře domu č.p. 119) 

 

b) rozhodla 

o skončení pronájmu části pozemku parc. č. 477/1 o výměře 55 m
2 

a pozemku parc. č. 477/5 o 

výměře 30 m
2
 ke dni 30. 4. 2017 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohod o skončení pronájmu 

 
787/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Radka Němce, O.-Petřkovice, ze dne 10. 4. 2017, o pronájem části pozemku parc. č. 477/1 o 

výměře cca 55 m
2
, za účelem zahrady a o pronájem pozemku parc. č. 477/5 o výměře 30 m

2
 

(pozemek pod garáží) v kat. území Petřkovice u Ostravy (ve dvoře domu č.p. 119) 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 477/1 o výměře cca 55 m
2
 a pozemku parc. č. 477/5 o 

výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy         

 
788/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jiřího Vrbky, O.- Petřkovice, ze dne 19. 4. 2017, o pronájem části pozemku parc. č. 581/1 o 

výměře cca 28 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem odstavného stání pro dva osobní 

automobily, popřípadě o umístění dopravního označení „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí „mimo 
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dopravní obsluhy“, na začátek MK U Kovárny  

 

b) rozhodla 

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 581/1 o výměře cca 28 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

c) konstatuje, 

že v dané lokalitě ul. U Kovárny jsou parkovací poměry natolik tísněné, že není možné někomu 

vyhrazovat parkovací místa 

 

d) rozhodla, 

že nebude měnit svislé dopravní značky při vjezdu do ul. U Kovárny dle požadavku p. Vrbky 

 
789/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jiřího Šafarčíka, O.- Petřkovice ze dne 3. 4. 2017 o souhlas se stavbou dřevěného přístřešku 

na části pozemku parc. č. 477/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy (zahrada za domem č.p. 119) 

 

b) souhlasí 

se stavbou dřevěného přístřešku o rozměrech 2,5 m x 1,8 m na části pozemku parc. č. 477/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

 
790/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. arch. Jaroslava Klegy, O.- Petřkovice, ze dne 12. 4. 2017, o vyjádření ke stavbě a o 

uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizačních přípojek splaškové a 

dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1948 k akci „Přístavba a stavební úpravy stávajícího 

objektu - Garáže a změna užívání na rodinný dům, včetně zpevněných ploch, vodovodní přípojky, 

splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektro přípojky“ na pozemcích parc. č. 1760/2 a 1760/3 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí   

s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky, kanalizačních přípojek splaškové a dešťové 

kanalizace na pozemku parc. č.1948 v kat. území Petřkovice u Ostravy (MK U Jana) 

 

c) vydává 

souhlas s uzavřením Smlouvy o právu umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 1948 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy (MK U Jana), mezi SMO, MOb Petřkovice a ing. arch. Jaroslavem 

Klegou, na výše uvedenou stavbu přípojek 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
791/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Richarda Klučky, Ph.D., ze dne 7. 4. 2017, o odkoupení pozemku parc. č. 570/5 – 

zahrada o výměře 18 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy za účelem rozšíření zahrady 
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b) souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 570/5 – zahrada o výměře 18 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy  

 

c) ukládá 

starostovi předložit návrh žádosti odkoupení pozemku Zastupitelstvu MOb Petřkovice 

 
792/59 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. 7/2015, o místním poplatku ze psů 
 

b) nemá námitek 

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

vyhláška statutárního města Ostravy č. 7/2015, o místním poplatku ze psů, změna se týká rozšíření 

poskytnutí osvobození od placení poplatku držitelů psů, kteří pobírají důchod, a tento není jejich 

jediným příjmem 

 
793/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Ostrava, Petřkovice, přeložka VN 184, 

JTA“ mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 

zastoupenou na základě plné moci firmou Profiprojekt s. r. o. Frýdek-Místek, která se týká 

nadzemního el. vedení VN 22kV na pozemku parc.č. 1900/1, k.ú. Petřkovice u Ostravy, v rozsahu 

dle geom. plánu č. 2004-786/2016 ze dne 8. 3. 2017 v délce 305 bm, za celkovou úplatu 122 000 

Kč bez DPH + DPH v zákonné výši 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene  

 
794/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti RESPOL, s.r.o. Hlavnice, ze dne 3. 4. 2017, která na základě plné moci 

zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu pro akci „O-Petřkovice, Čtyřlístek, 

přípojka NNk“; jedná se o přípojku NNk v pozemcích parc. č. 1906/75, 1906/194 a 338/4 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

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

stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a. s., pro akci „O-Petřkovice, 

Čtyřlístek, přípojka NNk“; jedná se o přípojku NNk v pozemcích parc. č. 1906/75, 1906/194 a 

338/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v délce cca 2 bm, za úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH + DPH 

v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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795/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava zavlažovacího systému v areálu FC 

Odra“- realizace stavby,  uchazeči: 
 

EUROGREEN CZ s. r. o. 

se sídlem: Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 

IČ: 64651959 

DIČ: CZ64651959  

zastoupená: Ing. Tomáš Štěpař, jednatel 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 165 288,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
796/59 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 958/6 zahrada o výměře 127 m
2
, 956/5 zahrada o výměře 

52 m
2
, 956/6 zahrada o výměře 16 m

2
 vlastníci manželé Valoškovi, Ostrava – Petřkovice, a části 

pozemku parc. č. 958/2 zahrada o výměře cca 120 m
2
, dle geometrického plánu nově označena jako 

pozemek parc.č. 958/7, vlastník p. Karla Klosová, O.- Petřkovice, vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) ukládá 

starostovi předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků a k uzavření Darovací smlouvy mezi 

SMO, městským obvodem  Petřkovice a manželi Valoškovými a mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a p. Klosovou Zastupitelstvu MOb Petřkovice ke schválení 

 
797/59 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 576/6 v k. ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 142 m2  panu Pavlu 

Kukučkovi, Ostrava – Petřkovice, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 93 720,- Kč + 

náklady spojené s převodem 

 

b) rozhodla 

starostovi předložit návrh  k prodeji pozemku a k uzavření Kupní smlouvy mezi SMO, městským 

obvodem a p. Pavlem Kukučkou Zastupitelstvu MOb Petřkovice ke schválení 

 

798/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v 

Ostravě – Petřkovicích“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  

 

b) rozhodla  

o zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – 

Petřkovicích“, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, a zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele předmětné stavby v 

rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého materiálu  
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

799/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zdůvodnění víceprací u stavby „ZŠ Petřkovice – přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ – 

realizace stavby“ 

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2017 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. Ostrava, která se týká  víceprací  a 

méněprací v rámci stavby „ZŠ Petřkovice – přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ – realizace 

stavby“, kdy navýšení ceny díla činí 760 297,69 Kč bez DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku, po obdržení finančních prostředků dle bodu b) tohoto usnesení 

z rozpočtu Statutárního města ostravy 

 
800/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti Envisolar energy s. r. o. Ostrava – Slezská Ostrava,  IČ 

28573552, ve výši 10.000,- Kč, na dovybavení keramické dílny v budově  školy č. p. 2 

 


