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U S N E S E N Í 
 

z 64. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. července 2017 

(č. 860/64 – 873/64) 

 

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

Omluveni                     :   Ing. M. Robenek 

  

 

860/64 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 28 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………….............  o   36 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………………  o     2 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………………  o   34 tis. Kč 

převod finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s projektovou dokumentací na 

MŠ a ZŠ 
 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 …………………………………………..  o   100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ………………………………………….  o   100 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací  na § 2212 

silnice – na havarijní opravu místních komunikací – propady kolem kanalizace 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..........  o    35 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………..........  o    35 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí rekonstrukce šaten u ZŠ č. p. 136 

 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21. června 2017, kterým souhlasilo 

s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu a schválilo příslušné rozpočtové opatření, 

kterým se poskytuje městskému obvodu Petřkovice dotace ve výši 6 145 tis. Kč na akci 6909 – 

Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice (ZŠ Petřkovice – přeprojektování 4. etapy stavby); na 

základě kontroly provedené dne 17. 5. 2017 uhradí městský obvod z vlastních zdrojů náklady ve 

výši 34 398,65 Kč   

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 29/2017, kterým se: 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org 611 ……………………………………..  o 5 587 tis. Kč 

- na  § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org 511 .………………………………………  o    558 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6909 – Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

- na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, …..…….…………………………………….  o 5 587 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci 6909 – Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

- na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93, …….…………………………………………...  o    558 tis. Kč 

 

d) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1724/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2016 – závěrečný účet, jehož součástí bylo 

i finanční vypořádání s městskými obvody  (FV našeho MO je ve výši  31 649,12 Kč) 
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e) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 30/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 511 ………………………………………  o   31 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ………………………………………………………  o   31 tis. Kč 

 

f) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21. 6.2017, kterým rozhodlo o rozdělení 

volných zdrojů u ZBÚ a schválilo rozpočtové opatření, kterým se navýší neúčelová neinvestiční 

dotace u našeho městského obvodu v návaznosti na reálný růst daňových příjmů 

 

g) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 31/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, org 511 ………………………………………………  o  609 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o  609 tis. Kč 

 

h) ukládá 

starostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu c), e), a g) zastupitelstvu ke schválení 

 
861/64 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

Ostrava - Petřkovice na rok 2017 o  952,- Kč, tj. celkem na rok 2017 odpisy ve výši  215 526,- Kč; 

tyto navýšené finanční prostředky budou  na účet MŠ zaslány 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 úhradou nového zabezpečovacího systému v budově 

MŠ navedeného do majetku MŠ od 1. 6. 2017 

 

c) schvaluje
 

rozpočtové opatření č.  32/2017, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3111, pol. 2122 ..................................................................  o  1 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 ..................................................................  o  1 tis. Kč 

 
862/64 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava - Petřkovice z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 44 566,57  

Kč 

 
863/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu  pozemku parc. č. 99/10 o výměře 33 m2  v kat. území Petřkovice u Ostravy, Lukáši 

Černínovi, U Sokolovny 140/2, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s 
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účinnosti od 1. 8. 2017 za nájemné ve výši 330,- Kč/rok, jedná se o pozemek pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
864/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 206 m2  v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Monice Janků, Petřkovická 334/3, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinnosti od 1. 8. 2017 za nájemné ve výši 412,- Kč/rok, za účelem zahrady 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
865/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc. č. 1895/3 o výměře 20 m2  v kat. území Petřkovice u Ostravy, Bohdanu 

Grebeníčkovi, V. Vlasákové 5/936, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 8. 2017 za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za účelem pozemku pod garáží 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
866/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  Milana Vjačky (jednatele MV INVEST VJAČKA s. r. o., Ludgeřovice) ze dne 16. 6. 2017, 

o pronájem části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře cca 800 m
2
, za účelem zahrady k přilehlému 

Hotelu GREEN v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 800 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
867/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Pavlíny Štěpánové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 10. 7. 2017, o souhlas s umístěním a 

provedení stavby dřevěného přístřešku (pergoly) o velikosti 4,2 m x 4 m na části pozemku parc. č. 

1433/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením dřevěného přístřešku (pergoly) o rozměrech 4.2 m x 4 m na části 

pozemku parc. č. 1433/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
868/64 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu ODRA, Ostrava-Vítkovice, ze 
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dne 15.6. 2017: 

- o vyjádření-stanoviska k projektové dokumentaci „Rekultivace odvalu Urx“ pro vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby 

- o vydání souhlasu s umístěním stavby „Rekultivace odvalu Urx“ na pozemku parc.č. 1934/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 

- o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekultivace odvalu Urx“ na pozemku parc.č. 1934/1 

v kat.  území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací „Rekultivace odvalu Urx“  pro vydání územního rozhodnutí bez 

podmínek 

 

c) souhlasí 

s umístěním stavby „Rekultivace odvalu Urx“ na pozemku parc. č. 1934/1 v kat. území  Petřkovice 

u Ostravy 

 

d) rozhodla 

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

společností DIAMO, státní podnik, odšť. závod ODRA, O. – Vítkovice, která se týká stavby 

„Rekultivace odvalu URX“ mj. i na pozemku parc. č. 1934/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

v rozsahu Koordinačního situačního výkresu arch. č. mk-2017-14-03 z 06/2017 

 

e) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
869/64 Rada městského obvodu 

a) žádá 

Statutární město Ostravu o podání žádosti na Státní pozemkový úřad o převod pozemku parc. č. 

205 v kat. území Petřkovice u Ostravy na Statutární město Ostrava, jedná se o veřejnou zeleň, 

kterou městský obvod udržuje 

 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu žádosti 

 
870/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Jaroslava Mikuly ze dne 20. 6. 2017, který zastupuje investora p. Jiřího Mikulicu, o 

sepsání budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

provozovatelem plynárenského zařízení GasNet, s. r. o., který je zastoupen na základě plné moci 

společností GridServices, s. r. o.; jedná se realizaci nové STL plynovodní přípojky v délce 1 m, 

která bude napojena na stávající STL plynovodní řad ocel DN 80, který se nachází na ul. 

Neukončená, parc. č. 1921 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, MOb Petřkovice a společností 

GasNet, s.r.o., která je zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., pro 

realizaci nové STL plynovodní přípojky, která bude napojena na stávající STL plynovodní řad ocel 

DN 80, který se nachází na ul. Neukončená, parc. č. 1921 v k.ú. Petřkovice u Ostravy; rozsah 

břemene činí cca 1 m, za úplatu 400,- Kč za každý i započatý běžný metr + DPH v zákonné výši 
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c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
871/64 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – 

Petřkovicích“ s uchazečem: 

MV Stavby Vjačka s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 

zastoupen(a): Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 29 563 960,82 Kč bez DPH 

 
b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy 

 
872/64 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Rudolfa Sýkory ze dne 28. 6. 2017, nájemce restaurace a přilehlých prostor v kulturním 

domě, o snížení nájmu za pronájem těchto prostor 

 

b) bere na vědomí 

informaci starosty o proběhlém jednání s p. Sýkorou a o důvodech podání žádosti o dočasnou úlevu 

na nájmu 

 

c) rozhodla 

o snížení nájmu za pronájem prostor sloužících k podnikání v Kulturním domě č. p. 139/239 na ul. 

Hlučínská v Ostravě - Petřkovicích, panu Rudolfu Sýkorovi, současnému nájemci, IČ: 63712628, 

na nájemné ve výši 5 000,- Kč/1 měsíc, přičemž zálohová platba za vodu ve výši 500,- Kč/měsíc 

zůstává ve stejné výši, a to za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

 
873/64 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce u stavby „Zateplení bytového domu Hlučínská 17/254, Ostrava – Petřkovice“, jedná se o 

zhotovení 2 ks kanalizačních přípojek na novou kanalizaci a likvidaci 2 ks septiků, nový chodník za 

domem a okapový chodník ze dvou štítových stran  
 

b) rozhodla 

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

Petřkovice a LEŠENÍ Ostrava s.r.o., která se týká: 

- rozšíření předmětu zakázky o vícepráce (kanalizační přípojky, likvidace septiků a chodníky v 

hodnotě 247.871,- Kč bez DPH, tj. 299.924,- Kč vč. DPH 

- ujednání o navýšení proinvestovaných prostředků v roce 2017 o 950.000,- Kč vč. DPH, které 

zahrnuje vícepráce v hodnotě 299.924,- Kč vč. DPH a 2. etapu zateplení domu (zadní strana v 

hodnotě 599.368,- Kč bez DPH, tj. 643.273,- Kč vč. DPH 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

   
c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 


