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U S N E S E N Í 
 

z 63. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 20. června 2017 

(č. 848/63 – 859/63) 

 

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

Omluveni                     :    - 

   

848/63 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 25/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………...........  o   21 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171 ……………………………………..........  o   21 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí výdajů spojených s opravou workoutového hřiště 

za lezeckou stěnou 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..........  o  169 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ………………………………………….  o  169 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na nové elektrorozvody k domu č. p. 17 
 

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

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113. Pol. 6121 …………………………………........  o   74 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5169 ……………………………………………  o   26 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s úpravou zahrady a - 

výstavbou altánu u ZŠ č. p. 136 
 

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

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

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s výstavbou výukového altánu 

u ZŠ č. p. 2 a 3 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6632/RM1418/96 ze dne 6. června 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijatý prostředky ze SR na r. 2017 – Dotace na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně- právní ochrany dětí, jedná se o dotaci na výkon sociální práce 

v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o  pomoci v hmotné nouzi, 

našemu obvodu byla schválena částka 113 000,-- Kč 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 27/2017, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13015 ……….  o  113 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 ……………………………..  o    84 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 ………………………………  o    21 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 ………………………............  o      8 tis. Kč  

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 
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849/63 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace, granty a příspěvky v roce 2017 

b) schvaluje
 

poskytnutí účelových dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu městského obvodu Petřkovice v 2. 

pololetí 2017 příjemcům takto: 

Organizace Výše dotace v  

Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců ČR 

MO Petřkovice  
25 000,- 

Na činnost spojenou s kulturou, sportem a 

společenskou činností 

Český zahrádkářský svaz 

ZO Petřkovice 
15 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS  

 

c) schvaluje   

rozpočtové opatření číslo  26/2017 kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)………………………..  o    25  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz)……............. o    15  tis. Kč  

 
850/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Moniky Janků, Ostrava – Petřkovice, ze dne 15. 6. 2017, o pronájem části pozemku parc. č. 

1571 o výměře cca 206 m
2
, za účelem zahrady v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře cca 206 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
851/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 o výměře 35 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Petře 

Kaločayové, Ryšlinkova 162/8, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 7. 2016 za nájemné ve výši 350,- Kč/rok, za účelem odstavného stání pro osobní 

automobil 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
852/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Václava Šafrana, 725 28 Ostrava- Hošťálkovice, ze dne 15. 6. 2017, o udělení práva umístit 

a provést stavbu zpevněné příjezdové komunikace na pozemku parc.č. 962 v  kat. území Petřkovice 

u Ostravy 
 

b) souhlasí  

s umístěním a provedením stavby zpevněné příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 962  v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, dle přiložené situace 
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c) rozhodla 

 o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

Václavem Šafránem, O. – Hošťálkovice, která se týká umístění a provedení zpevněné příjezdové 

cesty na pozemku parc. č. 962 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v šířce 6,5 m a délce cca 25 m na 

náklady stavebníka 
 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
853/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ing. Jaroslava Mikuly, 747 92 Háj ve Slezsku, ze dne 5. 6. 2017, který zastupuje stavebníka 

Jiřího Mikulicu, O. – Petřkovice, o stanovisko a podmínkám k přeložení plynovodní přípojky a ke 

způsobu vedení podzemního kabelu NN pod komunikací ul. Neukončená pozemek parc. č. 1921 

pro plánovanou novostavbu rod. domku  na pozemcích parc. č. 1147/1, 1147/2 a 1147/3 vše v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí  

s přeložením plynovodní přípojky a uložením podzemního kabelu NN pod komunikaci ul. 

Neukončená při dodržení těchto podmínek: 

- povrch komunikace bude proveden odbornou firmou a stejnou technologii jako stávající nový    

  povrch komunikace 

- po celou dobu výkopu v komunikaci bude zajištěn omezený provoz  

 
854/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby 

kroužku mladých zahrádkářů“ uchazeči: 
 

Dvořák lesy, sady, zahrady s. r. o. 

se sídlem: Jahodová 782, O. – Petřkovice 

zastoupena Bohuslavem Dvořákem, jednatelem 

IČ: 26825261 

DIČ: CZ 26825261  

za cenu nejvýše přípustnou: 215.115,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
855/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Výstavba zahradního altánu v zahradě ZŠ 

v Ostravě - Petřkovicích“ uchazeči:  
 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 408.843,58 Kč bez DPH 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
 

856/63 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce plotu u č. p. 140 U Sokolovny 

v O. - Petřkovicích“ uchazeči:  
 

MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 233.896,17 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
857/63 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti GridServices, s. r. o., která zastupuje Ing. Petra Staškovana, O.-Petřkovice, a 

společnost GasNet s. r. o., ze dne 5.6. 2017, o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na 

pozemky parc. č. 1632/5 a 1642/6 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, celková výměra dle geom. plánu č. 

2017-28/2017 ze dne 22. 5. 2017 činí 5 m, za celkovou úplatu 2 000,- Kč + DPH v zákonné výši, 

jedná se o plynovodní přípojku 

 

b) rozhodla  

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, MOb Petřkovice se společnostmi 

GasNet, s. r. o., kterou na základě plné moci zastupuje společnost GridServices, s. r. o. a Ing. 

Petrem Staškovanem, O.-Petřkovice, na pozemky parc. č. 1632/5 a 1642/6 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, celková výměra dle geom. plánu č. 2017-28/2017 ze dne 22. 5. 2017 činí 5 m, za celkovou 

úplatu 2 000,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 
858/63 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. .../2017, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, nový návrh obecné závazné vyhlášky obsahuje území, o které bylo veřejné 

prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském obvodě Nová Ves rozšířeno 

 

b) nemá námitek 

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

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

859/63 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. Monice 

Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 


