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U S N E S E N Í 
 

z 67. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 5. září 2017 

(č. 896/67 – 904/67) 

 

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

Omluveni                      :  I. Mikulica 

  

896/67 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 39 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o   63 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3699, pol. 6119 ……………………………………………  o   63 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na zpracování studie s rozpočtem – Revitalizace zahrady 

bývalého nádraží v Petřkovicích 

 
897/67 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2018 
 

b) ukládá  

starostovi předložit zastupitelstvu tyto Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2018 ke schválení 

 
898/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

plán inventur MO Petřkovice k 31. 12. 2017 k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a 

závazků MO Petřkovice v roce 2017 

 
899/67 Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok 2017 

ve složení: 
 

Předseda komise:            Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:            Ing. Tereza Staškovanová 

Členové:                           Ing. Šárka Robenková 

                                     Dana Králíčková 
                                                  

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2017 ve složení: 
 

Předseda komise:                 Ing. Karel Gattnar 

Členové:                               Ing. Tereza Staškovanová 

                                     Ing. Šárka Robenková 
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900/67 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 1090/2 zahrada o výměře 39 m
2
, 1090/3 zahrada o 

výměře 23 m
2
, které jsou dle geometrického plánu č. 2016-24/2017odděleny z pozemku parc.č. 

1090, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, od vlastníka Ing. Tomáše Dvořáka, ul. Jahodová, Ostrava – 

Petřkovice; cena pozemků parc. č. 1090/2 a 1090/3  dle znaleckého posudku činí 21 767 Kč 

 

b) ukládá  

starostovi předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvu MOb Petřkovice ke 

schválení  

 
901/67 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Anežky Návratové ze dne 28. 8. 2017, která má v nájmu nebytové prostory nacházející 

se v objektu domu na ulici Hlučínské č. p. 118, a který je ve vlastnictví MOb Petřkovice, o 

prodloužení nájemní smlouvy na dalších 5 let a uvést svého spolupracovníka, syna, jako spolu 

pronajímatele 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v bytovém domě č. p. 118 na ul. Hlučínské 

v Ostravě - Petřkovicích, o výměře 82 m
2
, jedná se o provozovnu Bufet Magnólie 

 
902/67 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. ... /20380 mezi SMO - 

Městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., smlouva se týká 

dodávky vody a odvádění odpadních vod do a z objektu č. p. 17 ul. Hlučínská, s účinností od 24. 8. 

2017, kdy byl bytový dům napojen na splaškovou kanalizaci 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
903/67 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Centra pro rodinu a sociální péči z.s. ze dne 27. 08. 2017 o finanční spoluúčast ve výši 

14 500,-Kč na zajištění sociálních služeb projektu Výzva pro rok 2017  - na služby RESPIT 

(odlehčovací služba), BRÁNA (integrační klub, na celoroční chod služby) a RODINNÝ PRŮVODCE 

(podpora fungování rodin, pomoc v obtížných životních situacích) 
 

b) rozhodla 

neposkytnout finanční dotaci Centru pro rodinu a sociální péči z. s. 
 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice na 2. pololetí roku 2017 takto: 
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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 

 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice z.s. 

 100 000,--  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), 

rekonstrukce 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 

         

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo  40/2017 kterým se: 

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

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

(Dotace FC Odra Petřkovice) 

 

e) ukládá 

starostovi předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu c) tohoto usnesení zastupitelstvu ke 

schválení 

 
904/67 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v období září až prosinec 2017 takto: 19.9., 

3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. a 12.12. 2017 

 


