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U S N E S E N Í 
 

z 69. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. října 2017 

(č. 911/69 – 921/69) 

 

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

Omluveni                     :    - 

  

911/69 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 43/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93……………………………………..  o   8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5139, ÚZ 93………………………….…...…….  o   8 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z důvodu změny zařazení drobného hmotného dlouhodobého ma-

jetku vzhledem k ceně tohoto majetku 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………..…………….………  o   60 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6121 ……………..……………………………  o   60 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí nákladů spojených s výstavbou nové tělocvičny u 

ZŠ Petřkovice 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………..……………..….…...  o   77 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol6121 ……………………………….……………  o   77 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu nákladů spojených s instalací místního rozhlasu 

v ZŠ Petřkovice 

 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 6121 ……………………..…………….………  o  150 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612 pol. 5171 ……………..……………………….……  o  150 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § bytového hospodářství z investic na opravy a udržování 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………..……………..……..  o  120 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol 5171……………………………….………….  o  120 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na výměnu plynového kotle v objektu restaurace „Staré ná-

draží“ 

 

b) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1874/ZM1418/28 ze dne 20. 9. 2017, kterým schválilo rozpočtové 

opatření, kterým se vašemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky v návaznosti na roz-

dělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2017 ve výši 531 431,92 Kč; v tom za zrušené odvody 

(příjmy za povolené přístroje k 31.12.2016) ve výši 176 401,68 Kč a daň z hazardních her (pro-

středky za hrací automaty a technická zařízení povolené k 30. 6.2017) ve výši  355 030,24 Kč; tyto 

výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 44/2017, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355, org. 511.................................................................  o   531 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ................................................................  o   531 tis. Kč 

finanční prostředky budou převedeny do rezerv 
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d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
912/69 Rada městského obvodu 

a) rozhodla  

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava chodníku podél ulice Koblovská II. 

etapa“- uchazeči: 
 

MV Stavby Vjačka s.r.o. 

Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148 

zastoupená Milanem Vjačkou, jednatelem 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 627 720,54 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo, po obdržení finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města 

Ostravy 

 

913/69 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost paní Naděždy Grichníkové, Ludgeřovice, ze dne 25.9. 2017, která má v nájmu nebytové 

prostory nacházející se v objektu kulturního domu na ulici Hlučínské č.p.139, a který je ve vlast-

nictví MOb Petřkovice, o prodloužení nájemní smlouvy na dalších 5 let a žádost o změnu užívání 

prostor na smíšené zboží z důvodu rozšíření sortimentu dle poptávky obyvatel 

 

b) rozhodla 

o záměru prodloužení pronájmu nebytového prostoru v kulturním domě  č.p.139 na ul. Hlučínské, o 

výměře 159 m
2
, jedná se o prostor Hračky - Papír , stávajícímu nájemci p. Naděždě Grichníkové, 

na dobu neurčitou s účinností od 1.11. 2017 

 

c) souhlasí 

se změnou užívání prostor  v nebytovém prostoru v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské na 

smíšené zboží 

 
914/69 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Naděždy Grichníkové, Ludgeřovice, ze dne 25.9. 2017, o snížení nájmu, v nebytových 

prostorech nacházejících se v objektu kulturního domu na ulici Hlučínské č.p.139, a který je ve 

vlastnictví MOb Petřkovice. 

 

b) nesouhlasí 

se snížením nájmu v nebytovém prostoru KD č. p. 139 v Ostravě – Petřkovicích 

 
915/69 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost paní Naděždy Grichníkové,  Ludgeřovice, ze dne 25.9. 2017, o snížení zálohové platby za 

energie o 500,- Kč měsíčně v nebytových prostorech KD na ulici Hlučínská č. p. 139, prostor 
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Hračky – Papír; paní Naděžda Grichníková platí zálohy na energie 1 500,- Kč měsíčně 

 

b) souhlasí 

se snížením platby záloh energií o 500,- Kč měsíčně v nebytových prostorech KD na ulici Hlučín-

ská č. p. 139, prostor Hračky – Papír s účinností od 1. 11. 2017, nová záloha činí 1000,- Kč/měsíc 

 
916/69 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Miroslava Pokory ze dne 25.9. 2017 o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 

4 v obecním domě č. p. 334 ul. Petřkovická, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva panu Pokorovi 

končí k 30. 9. 2017, a žádost o povolení splátek za dlužné nájemné, které k 09/2017 činilo 35 022,- 

Kč; p Pokora část svého dluhu dne 25. 9. 2017 uhradil (za měsíce 03/2017, 04/2017 a 05/2017), 

čímž se jeho dluh snížil na 20 040,- Kč, jedná se o zbývající dluh za měsíce 06/2017, 07/2017, 

08/2017 a 09/2017 

 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 o velikosti 105 m
2
, ve 2. nadzemním podlaží 

na ulici Petřkovická č.p.334 v Ostravě – Petřkovicích panu Miroslavovi Pokorovi, r. nar. 1963, tr-

vale bytem Petřkovická č.p. 334 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou 4 měsíců s účinností od 

1. 10. 2017 do 31. 01. 2018 

 

c) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné dlužníku p. Miroslavu Pokorovi, který uhradí svůj dluh v deseti 

splátkách a to po 2 004,- Kč + úrok a poplatek z prodlení až do zaplacení dluhu, a jedna splátka za 

úrok a poplatek z prodlení za tři dlužné nájmy, které dlužník dne 25. 9.2017 zaplatil do pokladny 

ÚMOb Petřkovice a které ke dni 25. 9. 2017 činily 485,- Kč; splatnost jednotlivých splátek je k 30. 

dni v měsíci počínaje měsícem říjen 2017 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4/2014/B  

917/69 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

pronájem obřadní místnosti v 1. patře Kulturního domu na ulici Hlučínské č. p. 139 v Ostravě – 

Petřkovicích dne 7.10. 2017 za smluvní cenu 605,- Kč včetně DPH paní Marcele Kostkové, Ostrava 

- Petřkovice, za účelem pořádání jednorázové rehabilitační akce  

918/69 Rada městského obvodu 

a) projednala 

 společnou žádost pana Ondřeje Šafarčíka a pana Jiřího Kuchaře ze dne 26.9. 2017 o výměnu obec-

ních bytů v kulturním domě na adrese ul. Hlučínská č.p. 139 v Ostravě – Petřkovicích 
 

b)  schvaluje 

výměnu  obecního bytu č. 3 v kulturním domě č.p. 139 ul. Hlučínská,  jehož nájemcem je pan On-

dřej Šafarčík, r. nar. 1991,  za byt č. 2 v kulturním domě č.p. 139 ul. Hlučínská, jehož nájemcem je 

pan Jiří Kuchař, r. nar. 1944,  s účinností od  1.1.2018, oba nájemci se na výměně dohodly a 

s výměnou souhlasí, jsou srozuměni se stavem bytů a v tomto stavu je přejímají 
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                   Ivo Mikulica                                            Rudolf Schmuch 

                        starosta                                           místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

c)  schvaluje 

uzavření nájemního poměru na byt č. 3 v domě č.p. 139/239 o velikosti 2+1 a rozloze 35,31 m
2
  

panu Jiřímu Kuchařovi, r. nar. 1944, bytem Hlučínská 139/239, Ostrava – Petřkovice, s účinností 

od 01.01.2018, na dobu neurčitou 

 

d) schvaluje 

uzavření nájemního poměru na byt č. 2 v domě č.p.139/239 o velikosti 2+1 a rozloze 96,80 m
2
 panu 

Ondřeji Šafarčíkovi, r. nar. 1991, bytem Hlučínská 139/239, Ostrava – Petřkovice, s účinností od 

01.01.2018,  na dobu  neurčitou 

 

e) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv o o nájmu bytu dle bodu c) a d) tohoto usnesení 

919/69 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že pan Trung Tien Le byl ústně upozorněn na odstranění vystavených věcí před nebytovým prosto-

rem, kde provozuje obchod; nájemce má v nájmu pouze nebytový prostor, ale už ne prostory před 

nebytovým prostorem, vystavené zboží omezuje provoz na parkovišti  
 

b) nesouhlasí 

se záborem parkoviště před nebytovým prostorem p. Trug Tien Le 

 

c) souhlasí 

s polepem oken v nebytovém prostoru p. Trung Tien Le 

 

d) ukládá 

tajemníkovi zaslat výzvu nájemci nebytového prostoru v KD č.p. 139 v Ostravě – Petřkovicích 

panu Trung Tien Le dle bodu b)  

920/69 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh úpravy stání vozidel na parkovací ploše u motorestu Američanky, zpracovaný projektantem 

Jiřím Břenkem a schválený Dopravním inspektorátem Policie ČR 31.10. 2016 

 

b) souhlasí  

s tímto návrhem úpravy stání vozidel na parkovací ploše u motorestu Američanky 

921/69 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, Ostrava – Petřkovice, od p. Patrika Chřibka, Ludgeřovice, IČ 76545105, ve výši 4.000,- Kč, 

na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti 


