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U S N E S E N Í 
 

ze 71. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. října 2017 

(č. 935/71 – 941/71) 

 

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

Omluveni                   : - 

  

935/71 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7525/RM1418/106 ze dne 17. října 2017, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 o 54 364,- Kč 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 47/2017, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98071  ...................   o  54 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5021, ÚZ 98071 ……………………………… o  39 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5139, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5151, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5153, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5154, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5156, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5161, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5162, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5169, ÚZ 98071 ………………………………  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5175, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 
 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 48/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5171…………………………….……………….  o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169……………..……………………..…...…..  o  15 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § zájmová činnost v kultuře z oprav a udržování na nákup 

ostatních služeb 
 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5139…………………………….……………….  o  15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5169…………………………….…………..……  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5171……………..………….…………..…..…..  o  20 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § bytové hospodářství z nákupu materiálu a nákupu služeb na 

opravy a udržování 
 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………….……………….  o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171……………..……………………..…......... o  15 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na opravu dveřních zámků v budově ÚMOb 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 
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936/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petra Vycudilíka a Moniky Vycudilíkové, Ostrava – Petřkovice,  ze dne 18.10.2017, o sta-

novisko ke zřízení sjezdu z parcely 198/1 přes chodník a jeho úpravu na místní komunikaci ul. Hlu-

čínská pozemek parc.č. 1906/1 v  kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavby sjezdu z pozemku parc.č. 199/2 přes chodník pozemek parc.č. 

1906/7 na místní komunikaci ul. Hlučínská na pozemku parc.č. 1906/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy dle přiložené Situace – rozhledové trojúhelníky číslo výkresu 02; sjezd bude proveden 

stejnou technologií a ze stejného materiálu jako všechny sjezdy na ul. Hlučínská 

  

937/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Pavlíny Matýskové ze dne 25.10. 2017, která má v nájmu nebytové prostory nacháze-

jící se v přízemí domu č.p.17 na ulici Hlučínské, a který je ve vlastnictví MOb Petřkovice, o pro-

dloužení pronájmu nebytového prostoru na dalších 5 let od 1.1.2018 do 31.12.2022 

 

b) rozhodla 

o záměru prodloužení pronájmu nebytového prostoru v  domě  č.p. 17 na ul. Hlučínské, o výměře 

53 m
2
, jedná se o prostor provozu kuchyňského studia, studia bytových doplňků a prodejny elektro-

spotřebičů, stávajícímu nájemci p. Pavlíně Matýskové, na dobu určitou s účinností od 1.1. 2018 do 

31.12.2022 

 
938/71 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost pana Josefa Dustora ze dne 16.10. 2017 o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 

2 v obecním domě č. p. 334 ul. Petřkovická, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva panu Dusto-

rovi končí k 30. 11. 2017; jmenovaný byt řádně užívá a nájem platí 
 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o velikosti 87 m
2
, v 1. nadzemním podlaží  

domu č.p.334 na ulici Petřkovická v Ostravě – Petřkovicích, panu Josefu Dustorovi, r. nar. 1957, 

trvale bytem Petřkovická č.p. 334, Ostrava – Petřkovice, na dobu určitou 1 roku s účinností od 1. 

12. 2017 do 30. 11. 2018 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4/2014/B 

 

939/71 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit pozemku parc. č.12/14 zahrada o výměře 83 m
2
 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy paní Ivetě Šimíčkové, bytem Balbínova 412/13, Ostrava – Petřkovice, za cenu 

dle znaleckého posudku 49 800,- Kč (600,- Kč/m
2
) 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí 
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941/71 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí   

nové nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 2.10.2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních sa-

mosprávních celků, které nabývá platnost 1.1. 2018 

 

b) doporučuje   

zastupitelstvu navýšit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva měst-

ského obvodu s účinností od 1.1. 2018 ve výši dle předloženého návrhu 

 

c) ukládá   

starostovi předložit tento návrh na jednání zastupitelstva ke schválení 

 
 

 

                   Ivo Mikulica                                            Rudolf Schmuch 

                        starosta                                           místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 
940/71 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Užitkové vozidlo“ 

v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání 

nabídek je do dne  24. 11. 2017 


