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U S N E S E N Í 
 

z 60. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. května 2017 

(č. 801/60 – 812/60) 

 

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

Omluveni                     :   - 

  

801/60 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 18 /2017, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171 ……………………………………………  o   10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na drobné opravy v budově tělocvičny 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 …………………………………………….  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5424 ……………………………………………  o   10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § „Péče o vzhled obcí“ z platů zaměstnanců na náhrady mezd 

v době nemoci 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ……………………………………………  o 100 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na služby spojené s péčí o veřejnou zeleň 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 ……………………………………………  o   15 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na občerstvení slovenských starostů 

 
802/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mgr. Martiny Michalské, ul. Šilheřovická, O.- Petřkovice, ze dne 24. 4. 2017, o pronájem 

části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem odstav-

ného stání a žádost o souhlas o právo provést tuto stavbu 
 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy                                                        

         

803/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava, ze dne 4. 5. 

2017, o vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění stavby „Úprava chráničky pod ulici 

Koblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“   
 

b) souhlasí 

s PD pro provádění stavby „Úprava chráničky pod ulici Koblovskou u křížení s ul. Šilheřovickou“ 

s podmínkou, že chodník na pozemku parc. č. 1922/5 a pozemek parc. č 1900/1 v kat. území  Petř-

kovice u Ostravy budou uvedeny do původního stavu 
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804/60 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 581/8 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 19 m
2
,
 
panu Miroslavu  

Janusovi, U Kaple 504/4, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši  12 540,- 

Kč + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit toto souhlasné stanovisko rady zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí   

 
805/60 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 778/61 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 14 m
2
, paní Martině  

Suderové, Do Špice 737/17, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 18 200,- 

Kč + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit toto souhlasné stanovisko rady zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí   

 

806/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 24.4. 2017 o stanovisko k odejmutí pozemku parc. č. 

338/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m
2
 ze svěření, za účelem výstavby objektu domova pro 

osoby se zdravotním postižením 
 

b) souhlasí 

s odejmutím pozemku parc. č. 338/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m
2
, k.ú. Petřkovice u Os-

travy ze svěření, za účelem výstavby objektu domova pro osoby se zdravotním postižením 
 

c) ukládá 

starostovi zaslat toto souhlasné stanovisko majetkovému odboru MMO 

 

807/60 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 798/59 ze dne 25. 4. 2017) 
 

a) jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce interiéru 

Kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ ve složení:  

členové  

1. Ivo Mikulica, starosta  

2. Ing. Karel Gattnar, tajemník 

3. Ing. Jiří Zapletal, jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r. o. 

náhradníci členů  

1. Rudolf Schmuch, místostarosta 

2. Ing. Tereza Staškovanová, referent investic a správy majetku  

3. Ing. Miroslav Jílek, Dobrá zakázka s. r. o. 
 

b) jmenuje 

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové  
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1. Ivo Mikulica, starosta  

2. Mgr. Monika Konečná, členka rady 

3. Ing. arch. Petr Lichnovský, zpracovatel dokumentace předmětné stavby  

4. Ing. Jaroslav Průša, odborník v oblasti výstavby  

5. Ing. Jiří Zapletal, jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r. o. 
 

c) ukládá 

tajemníkovi provést všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící ko-

mise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku, radě městského ob-

vodu k projednání  
 

d) zmocňuje 

tajemníka k elektronickému podepisování dokumentů zveřejňovaných na profilu zadavatele  

 
808/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava místních komuni-

kací v Ostravě - Petřkovicích“ v rozsahu popisu, čtyřem společnostem dle předloženého materiálu 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 22. 5. 2017 

 
809/60 Rada městského obvodu 

a) projednala 

výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky pří-

spěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace, dle 

předloženého materiálu 
 

b) jmenuje 

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U 

Kaple 670, příspěvková organizace, IČ 70994340, paní Miroslavu Hrubou, s účinností od 1.7. 2017, 

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění 
 

c) ukládá  

tajemníkovi předložit radě městského obvodu v návaznosti na bod b) tohoto usnesení návrh plato-

vého výměru paní Miroslavy Hrubé, s účinností od 1.7. 2017 

 
810/60 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Haně Hrubé, Ludgeřovice, jako poděkování za dlouholetou pří-

kladnou spolupráci s městským obvodem Petřkovice ve funkci ředitele mateřské školy, ve výši dle 

předloženého návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

 
811/60 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Glombici, jednatele společnosti Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice, ze dne 29. 4. 

2017, o prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“ 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

do 31. 5. 2017, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2017 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice, který se týká  prodloužení termínu 

dokončení stavby do 31. 5. 2017 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

 
812/60 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, Ostrava – Petřkovice, od  Ing. Tomáše Mydlarčíka, jednatele společnosti Envisolar energy 

s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava,  IČ 28573552, ve výši 10.000,- Kč,  na zajištění financování 

výletu dětí do Kunína dne 26. 5. 2017 

 


