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U S N E S E N Í 
 

z 66. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. srpna 2017 

(č. 884/66 – 895/66) 

 

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

Omluveni                     :   R. Schmuch 

  

 

884/66 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 35 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………..........  o   12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ……………………………………..........  o   12 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s výdaji za znalecké posudky a 

geometrické plány 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o   266 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………………………  o   266 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na výsadbu zeleně u základních škol a v rámci MOb Petřko-

vice 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7012/RMm1418/23 ze dne 14. srpna 2017, kterým schválila rozpočtové 

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

223 813,20 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke kvalitnímu předškol-

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

finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci MŠ U Kaple 670; 

v návaznosti na výše uvedené 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 36/2017, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063…………...  o  190 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063 …………..  o    34 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063 ………………..  o  190 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063 ………………..  o    34 tis. Kč 

 

d) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 37 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 6121 UZ 3500….………………………………  o  595 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6122 UZ 3500…………………………………  o  595 tis. Kč 

přesun finančních prostředků u stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovi-

cích“ z položky 6121 - budovy, haly, stavby na položku 6122 - stroje, přístroje, zařízení 

 

e) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 
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885/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost taneční skupiny COUNTRY GIRLS ze dne 14. 8. 2017 o finanční dotaci na taneční oble-

čení, ve kterých vystupují na kulturních akcích, ve výši 8 000 Kč 

 

b) rozhodla
 

neposkytnout finanční dotaci taneční skupině COUNTRY GIRLS  

 
886/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 800 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

Milanu Vjačkovi, jednateli společnosti MV INVEST VJAČKA s. r. o., Markvartovická 1334/1a, 

747 14 Ludgeřovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 9. 2017 za 

nájemné ve výši 8 000,- Kč/rok, za účelem zahrady pro přilehlý Hotel Green 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
887/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Jaroslava Mikuly, Háj ve Slezsku, ze dne 23. 6. 2017,  který  zastupuje na základě plné 

moci Jiřího Mikulicu, Ostrava - Petřkovice, o připojení pozemku parc. č. 1147/2 na místní 

komunikaci ul. Neukončená pozemek parc. č. 1921 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas s připojením pozemku parc. č. 1147/2 na místní komunikaci ul. Neukončená pozemek parc. 

č. 1921 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, pomocí sjezdu na tuto místní komunikaci Neukončená 

 
888/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jana Scheffczika, Bohuslavice a Martiny Scheffczikové, Ostrava - Petřkovice, ze dne 7. 8. 

2017, které zastupuje na základě plné moci Ing. Arch. David Mokrý, Ostrava - Moravská Ostrava, o 

připojení pozemku parc. č.1871/2 na místní komunikaci ul. Kosatcová pozemek parc. č. 1818/21 a 

1879/5 přes pozemky parc. č.1849/4 a 1849/2 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas s připojením pozemku parc.č. 1871/2 na místní komunikaci ul. Kosatcová pozemek parc. č. 

1818/21 a 1879/5 přes pozemek parc. č. 1849/4 a 1849/2 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 
889/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Jana Scheffczika, Bohuslavice a Martiny Scheffczikové, Ostrava - Petřkovice, které zastu-

puje na základě plné moci Ing. Arch. David Mokrý, Ostrava - Moravská Ostrava, ze dne 7. 8. 2017 

o souhlas k umístění vodovodní přípojky do pozemků parc. č. 1849/2 a 1818/21 v kat. území Petř-

kovice u Ostravy 
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b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky do pozemků parc. č. 1849/2 a 1818/21 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy dle přiložené situace 

 

c) rozhodla 

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

Janem a Martinou Scheffczikovými, která se týká umístění a provedení vodovodní přípojky 

v pozemcích parc. č. 1818/21 a 1849/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v délce cca 21 m, na ná-

klady stavebníka, pozemky budou uvedeny do původního stavu 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
890/66 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., Paskov, ze dne 4.8. 2017, o povolení se vstupem na po-

zemky ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, z důvodu provedení kontrol-

ního atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného mě-

ření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch v rámci projektu  35 „Komplexní řešení problema-

tiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ 

 

b) vydává 

souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1095/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy pro provedení 

atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch 

v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla 

v Moravskoslezském kraji“ s podmínkou, že dotčený pozemek bude uveden do původního stavu 

 
891/66 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a společností 

Green Gas DPB a. s. Paskov, která na základě plné moci zastupuje společnosti ČR-DIAMO, státní 

podnik, GEOSAN GROUP a. s. a Energie – stavební a báňská a. s.; jedná se o odplyňovací vrt VM-

OV č. 184 v rámci projektu „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ 

na pozemku parc. č. 1260/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; rozsah břemene činí 8 m
2
, dle znaleckého 

posudku oceněné na 1 260,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy o zřízení služebností 
 

892/66 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost pana Bořivoje Mišáka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 7. 8. 2017, o zvýšení bezpečnosti na 

ulici Vzdálená, kde nejnebezpečnější úsek považuje před domem č. p. 247, kde je výstup z branky 

přímo na asfaltovou cestu, na ulici je omezující značka 30 km/h, avšak řidiči nedodržována 

 

b) konstatuje 

že snížená rychlost 30km v hodině je dostačující, a že nebude rychlost omezovat žádným 

technickým opatřením (jako je např. zpomalovač rychlosti „retardér“, atd.) 
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 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

   

 

  v zastoupení 

  Mgr. Monika Konečná 

  členka rady  

  městského obvodu Petřkovice 

893/66 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zpracovanou studii přístavby Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích 

 

b) souhlasí  

s tímto investičním záměrem 

 
894/66 Rada městského obvodu 

a) pověřuje 

p. Miroslavu Hrubou, ředitelku Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, U Kaple 670, příspěvková 

organizace, k výkonu činnosti koordinátora v projektu s názvem „Šablony pro budoucnost 2017“ 

v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, 

dotovaného MŠMT 

 
895/66 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky základní školy Mgr. Moniky Konečné o stavu věžních hodin na školní budově 

č. p. 136 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 38 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 6351….…………………………………............  o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331……………………………………………  o 100 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………….……………………………  o   41 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331……………………………………………  o   41 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z investičního transferu ZŠ na neinvestiční a přesun finančních pro-

středků z rezerv na opravu věžních hodin na budově ZŠ č. p. 136 


