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U S N E S E N Í 
 

z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května 2017 

(č. 813/61 – 827/61) 

 

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

Omluveni                      :  Mgr. M. Konečná 

  

813/61 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 19/2017, kterým se: 

- sníží kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121 …………………………………….  o   250 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 …………………………………………  o   250 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů  původně určených na vybudování přechodů na 

opravu místních komunikací 
 

- sníží běžné výdaje na § 3429, pol. 5194 ……………………………………..........  o     20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5175 ………………………………………….  o     20 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § „Ostatní zájmová činnost a rekreace“ z darů na občerstvení 

na sportovní akci na hřišti FC Odra 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ……………………………………...........  o    10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku MŠ na uspořádání Dne dětí 
 

- sníží běžné výdaje z § 6409, pol. 5901 …………………………………………….  o    14 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ………………………………………   o    14 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí topení bytu v 

domě č. p. 17 na ulici Hlučínské 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6389/RM1418/93 ze dne 9. května 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Petřkovice zapojují finanční prostředky ve výši 

494 064,60 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci ZŠ Petřkovice, 

Hlučínská 136, v návaznosti na výše uvedené 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 20/2017, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063……………  o  420 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063 …………..  o    75 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 …………...........  o  420 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063 …………...........  o    75 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 
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814/61 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ukončení nájemního poměru na obecní byt č. 4 v domě č. p. 148 na ulici Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích paní Hedvice Mikulové narozené 14. 12. 1932 trvale bytem Hlučínská 148, Ostrava – 

Petřkovice a to dohodou z důvodu umístění do domova důchodců k 30. 6. 2017 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dohody o ukončení nájmu 

 
815/61 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za 

účetní období od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016; součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a 

ztrát, výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis, současně 

bere na vědomí přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 z účtu 431 na účet 432 ve výši   

13 853 153,96 Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku MOb Petřkovice za rok 2016 zastupitelstvu ke schválení 

Z: starosta 

 
816/61 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2016 
 

b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2016 zastupitelstvu ke 

schválení 

Z:  starosta 
 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2016 k zapojení do rozpočtu roku 2017 ve výši  2 699 354,24 Kč 
 

d) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit zapojení volných zdrojů ve výši 2 699 354,24 Kč do 

rozpočtu roku 2017 takto:    
 

- na rekonstrukci topení v obecním bytě v domě č. p. 17.................................................   150 tis. Kč 

- na čištění umělého trávníku v areálu FC Odra...............................................................   120 tis. Kč 

- navýšení příspěvku ZŠ na vybavení nové tělocvičny ………………………………...  250 tis. Kč 

- finanční dotace FC ODRA  ...........................................................................................  100 tis. Kč 

[na činnost v roce 2017 - úhrada energií, vodné a stočné, včetně zálohových plateb, na údržbu 

areálu, ošetřování trávníku, opravy majetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukci travnaté 

plochy a péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, pronájem prostor pro přípravu 

(tělocvičny, haly, hřiště, posilovny), úhrada  cestovních nákladů k zápasům jednotlivých 

kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, odměny rozhodčím, delegátům a 

pořadatelům utkání a turnajů, úhrada startovného na turnajích mládežnických kategorií a 

turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na turnajích pořádaných FC 

Odra] 
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- do rezerv na dotace místním organizacím (Svaz důchodců ČR a Český zahr.svaz) …  40 tis. Kč 

- projekty na úpravu MŠ (investice)……………………………………………………  100 tis. Kč 

- projekty na úpravu půdních prostor ZŠ  ……………………………………………..  100 tis. Kč 

- vybudování plotu u domu č.p. 140 na ulici U Sokolovny …………………………...  300 tis. Kč 

- zateplení fasády domu č.p. 17 na ulici Hlučínské …………………………………...  950 tis. Kč 

- do rezerv ……………………………………………………………………………..  589 tis. Kč 
      

e) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 22/2017 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .................................................................................  o  2 699  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121........................................................  o     150  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3412, pol. 5169 ……………………….........................  o     120  tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 3113, pol. 5331 ………………………………...  o     250  tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 3419, pol. 5222 ...................................................  o     100  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .............................................................  o       40  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………….  o     100  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………….  o     100  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121 ………………………………….  o     300  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 ………………………….............  o     950  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………….............  o     589  tis. Kč 
 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2017 zastupitelstvu ke           

schválení 

Z: starosta 

 

817/61 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok 2016 ve výši  12 459,--  Kč a                                                

jeho zapojení do rozpočtu roku 2017 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo  21/2017, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ........................................................................................   o  13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .......................................................  o    8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 ……………………………………  o    5 tis. Kč 

 
818/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petry Kaločayové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 19. 5. 2017, o pronájem části pozemku parc. 

č. 105/1 o výměře cca 35 m
2
, za účelem odstavného stání, v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 o výměře cca 35 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
819/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

v kat. území Petřkovice u Ostravy panu 
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Radkovi Němcovi, Hlučínská 119/244, O.-Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 6. 2017 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, k využití jako zahrada  
 

b) rozhodla 

o pronájmu  pozemku parc. č. 477/5 o výměře 30 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy panu 

Radkovi Němcovi, Hlučínská 119/244, O.-Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 6. 2017 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, pozemek pod garáží 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu těchto nájemních smluv 

 
820/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Milana Šrotka, Šilheřovice 315, ze dne 10.5.2017, o udělení souhlasu k umístění kanalizační 

přípojky do pozemku parc. č. 1916 v  kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1916  v kat. území 

Petřkovice u Ostravy dle přiložené situace 
 

c) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO, MOb Petřkovice a p. Milanem 

Šrotkem, Šilheřovice, která se týká stavby kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1916, kat. území 

Petřkovice u Ostravy, dle dokumentace zak. č. P-27/14, zpracovatel OVaK, a. s., z 08/2014 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
821/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti JTA – Holding, spol. s r. o., Petřkovická 861/5, O.- Petřkovice ze dne 15. 5. 

2017 o stanovisko k vydání stavebního povolení - objekt Venkovní osvětlení na pozemku parc. č. 

1246/62 v kat. území Petřkovice u Ostravy dle přiložené projektové dokumentace 

 

b) vydává 

kladné stanovisko ke stavbě „Bydlení v přírodě Landek – objekt Venkovní osvětlení“ na pozemku 

parc. č. 1246/62 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
822/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Martina Bartečka, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek- Místek, který zastupuje investora 

ČEZ Distribuce a. s., Děčín, o souhlas s vydáním Územního souhlasu na stavbu „Ostrava 1617/1 

SMO, NN“ 
 

b) vydává 

souhlas s vydáním Územního souhlasu na stavbu „Ostrava 1617/1 SMO, NN“   
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823/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava místních komunikací v Ostravě - 

Petřkovicích“-realizace stavby uchazeči: 

Jankostav s.r.o. 

zastoupena Bc. Lukášem Jankem MBA, jednatelem 

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice 

IČ: 25855581 

DIČ: CZ25855581 

za cenu nejvýše přípustnou: 368.218,89 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
824/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh ing. Tomáše Dvořáka k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1090/2, o výměře 39 m
2 

a 

parc. č. 1090/3, o výměře 23 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, městskému obvodu Petřkovice 

 

b) souhlasí 

s bezúplatným převodem pozemku pana ing. Tomáše Dvořáka  parc. č. 1090/2, o výměře 39 m
2 

a 

parc. č. 1090/3, o výměře 23 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy na MOb Petřkovice 

 

c) ukládá  

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice ke schválení 

 
825/61 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Darovací smlouvy mezi SMO, Městským obvodem Petřkovice a Nadačním fondem SPŠ 

stavební, Opava, který se týká peněžitého daru ve výši 800,- Kč na podporu rozvoje středního 

školství, dar je poskytnut za výkon odborné praxe studenta jejich školy  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

826/61 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně Hrubé, 

dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

 
827/61 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost člena rady města JUDr. Lukáše Semeráka ze dne 18. 5. 2017 o stanovisko městského 

obvodu k převzetí přístřešků MHD od městských obvodů do majetku města 
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                    Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

b) odkládá 

své rozhodnutí ohledně převzetí přístřešků MHD do majetku města na další jednání rady městského 

obvodu 


