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U S N E S E N Í 
 

ze 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 14. listopadu 2017 

(č. 942/72 – 961/72) 

 

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

Omluveni                   : I. Mikulica 

  

942/72 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že Magistrát města Ostravy - odbor financí a rozpočtu zaslal dne 16. března 2017 rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytla neinvestiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludge-

řovického potoka“, kde na tomto RO č. 138 byl omylem uveden § 5512, namísto § xxxx; 

v návaznosti na uvedené 
 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 49 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5169, ÚZ 93……………….……..……….....  o  2 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2333, pol. 5169, ÚZ 93.……………………..…............  o  2 500 tis. Kč  

přesun finančních prostředků z § požární ochrana na § úprava drobných vodních toků 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011…………………………….………………..  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5021……………..………….…………..…..……  o  20 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z platů zaměstnanců na ostatní osobní výdaje 

–dohody 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5166…………………………….……………….   o   9 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5173…………………………….……………….   o   6 tis. Kč 

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

přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z konzultačních služeb a cestovného na 

opravy a udržování – oprava dveřních zámků v budově ÚMOb 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5194…………………………….……………....   o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5167……………..………………………......…   o  10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z věcných darů na služby školení a vzdělá-

vání 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5153…………………………….………………  o  10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154…………………………….………………  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169……………..……………………..…...….  o  20 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z plynu a elektrické energie na nákup služeb – 

povodňový plán 

 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5154…………………………….……….………  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5151……………..……………………..…...…..  o  10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § kulturní dům z elektrické energie na úhradu vody 

 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5137…………………………….………...……….  o  5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169……………..……………………...…...…..  o  5 tis. Kč 
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přesun finančních prostředků v rámci § kulturní dům z DHDM na nákup služeb – kontrola spalino-

vých cest 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………….………...……..  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5151……………..……………………..…....….  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169……………..……………………..…....….  o  10 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na § bytové hospodářství - úhradu vody v bytech a nákup 

ostatních služeb 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………….……….…….....  o  43 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 6122……………..……………………..…….….  o  43 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na instalaci ukazatele rychlosti na ul. Hlučínské 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901…………………………….……….……......  o  65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169……………..…………………………….…  o  19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5171……………………………………………... o  46 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na kamerové zkoušky a opravu dešťové kanalizace v MŠ 

 

- sníží příjmy na pol. 4116 ÚZ 104113013…………………………….………….……  o   7 tis. Kč 

- sníží příjmy na pol. 4116 ÚZ 104513013……………………………..………….......  o 35 tis. Kč 

- sníží výdaje § 3745, pol. 5011, ÚZ 104113013……………………………………… o   6 tis. Kč 

- sníží výdaje § 3745, pol. 5011, ÚZ 104513013……………………………………… o 28 tis. Kč 

- sníží výdaje § 3745, pol. 5031, ÚZ 104113013……………………………………… o   1 tis. Kč 

- sníží výdaje § 3745, pol. 5031, ÚZ 104513013………………………………….….. o   8 tis. Kč 

- sníží výdaje § 3745, pol. 5032, ÚZ 104513013……………………………………… o   2 tis. Kč 

- zvýší výdaje § 3745, pol. 5424, ÚZ 104113013…………………………………….. o   1 tis. Kč 

- zvýší výdaje § 3745, pol. 5424, ÚZ 104513013…………………………………….. o   2 tis. Kč 

úprava rozpočtu z důvodu ukončení dohody s Úřadem práce o vytvoření pracovního místa v rámci 

veřejně prospěšných prací na dobu od 10.10.2016 do 30.09.2017 

 
943/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Billiard Club Ostrava, z.s., se sídlem v Ostravě – Petřkovicích, ze dne 3.11.2017, o poskyt-

nutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořádání turnaje „PETŘKOVICKÝ JEDNOBAND“ ve dnech 18. - 

19. 11. 2017. 

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 2. pololetí roku 2017 takto: 
 

Organizace Výše dotace v Kč Účel dotace 

Billiard Club 

Ostrava, z.s. 

5 000,- Na pořádání billiardového turnaje 

 

 

c) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 50/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………….………  o   5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222……...............……………………………...  o   5 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dotaci Billiard Club Ostrava, z.s. na pořádání turnaje 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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944/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů pro Mateřskou školu Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, 

Ostrava - Petřkovice pro rok 2018, a to ve výši 217 622,- Kč; finanční prostředky budou na účet 

MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2018 a k 15.12.2018; současně nařizujeme odvod těchto 

odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené částky 

 

945/72 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, ze dne 30.10. 2017, na vyřa-

zení majetku z účetní evidence MŠ v roce 2017 

 

b) souhlasí     

s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – Petř-

kovice takto: 

ve výši 117 235,60 Kč z účtu 028 dle předloženého seznamu; jedná se o majetek nefunkční, zasta-

ralý a je určen k likvidaci 

 

946/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136,  

Ostrava - Petřkovice na rok 2017 o částku 72 790,-  Kč tj. celkem na rok 2017 odpisy ve výši  829 

812,- Kč; tyto navýšené finanční prostředky za druhé pololetí roku 2017  budou na účet ZŠ zaslány  

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 převodem nové tělocvičny a šaten u ZŠ č.p. 136 do 

majetku ZŠ k 1.10.2017 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 51/2016, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 .................................................................  o  73 tis. Kč 

-  zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ................................................................  o  73 tis. Kč 

 
947/72 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Petra a Hany Gaudinských, Ostrava – Petřkovice, ze dne 6. 11. 2017, o pronájem části po-

zemku parc. č.1776/11 o výměře cca 15 m
2
, za účelem rozšíření zahrady v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č.1776/11 o výměře cca 15 m
2
v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
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948/72 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Ing. Moniky Kalusové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 7.8.2017, která na základě plné moci 

zastupuje Ing.Tomáše Dvořáka, Jahodová 740/16, O.- Petřkovice, o vyjádření k záměru stavby no-

vého RD vč. dílčích staveb přípojek a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1090/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy a o uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu z pozemku parc.č. 1090/1 

na pozemek parc.č. 1090/2 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

  

b) souhlasí  

se záměrem a projektovou dokumentací stavby nového RD vč. dílčích staveb přípojek a zpevně-

ných ploch na pozemku parc.č. 1090/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy, kdy stavebníkem je Ing. 

Tomáš Dvořák 

 

c) souhlasí 

se stavbou sjezdu z pozemku parc. 1090/1 na pozemek parc.č. 1090/2 v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 
 

d) rozhodla 

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

Ing. Tomášem Dvořákem, O. – Petřkovice, která se týká umístění a provedení stavbu sjezdu 

z pozemku parc.č. 1090/1 na pozemek parc.č. 1090/2 v kat.území Petřkovice u Ostravy, na náklady 

stavebníka 
 

e) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 

949/72 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit prodej části pozemku parc. č. 581/1 nově označeného dle 

geom. plánu č. 1906-71/2015 jako pozemek parc. č. 581/10 o výměře 66 m
2
 a pozemku parc. č. 

578/1 o výměře 1 m
2
, oba v k.ú. Petřkovice u Ostravy, panu Pavlu Bodnárovi, bytem U Kovárny 

6/5, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 37 587,- Kč  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice zřídit na části pozemku parc. č. 581/1 nově označeného dle geom. 

plánu č. 1906-71/2015 jako pozemek parc. č. 581/10 a na pozemku parc. č. 578/1, oba v k.ú. Petř-

kovice u Ostravy, služebnost  inženýrské sítě - umístění dešťové kanalizace Statutárního města 

Ostravy ve správě OVaK, kdy cena pozemku dle bodu a) je již o tuto služebnost snížena  

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí 

 

950/72 Rada městského obvodu 

a)  projednala 

žádost p. Miroslava Pokory, Ostrava – Petřkovice, o schválení nového splátkového kalendáře, kdy 

dluh činí k  1. 10. 2017  25 050,- Kč, splatný od prosince 2017 a to: 12 splátek po 2 000,- Kč plus 

úhrada příslušenství, jedna splátka 1 050,- Kč plus úhrada příslušenství a splátka úroků ze 

zaplaceného dluhu ve výši 485,- Kč 
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b) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné dlužníku p. Miroslavu Pokorovi, který uhradí svůj dluh ve 14 

splátkách a to: 12 splátek po 2 000,- Kč plus úhrada příslušenství, jedna splátka 1 050,- Kč plus 

úhrada příslušenství a splátka úroků ze zaplaceného dluhu ve výši 485,- Kč 

 

c) ruší 

bod c) usnesení 916/69 ze dne 3.10. 2017, kterým byl schválen původní splátkový kalendář 
 

d) pověřuje 

starostu k podpisu splátkového kalendáře 

 

951/72 Rada městského obvodu 

a)  projednala 

žádost pana Pavla Přichystala ze dne 3.11. 2017, který zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene stavbu na stavbu „Ostrava-Petřkovice 1760/2 

Klega, příp. NNk“; jedná se o zemní kabelové vedení NN v pozemku parc. č. 1948 v k. ú. Petřko-

vice u Ostravy; rozsah je vyznačen v situačním plánku č. výkresu IP-12-8021501-1 

 

b) rozhodla 

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

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,  která se týká stavby „Ostrava-Petřkovice 1760/2 Klega, příp. NNk“, v 

pozemku parc. č., 1948 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, kdy předmětem je uložení zemního kabelo-

vého vedení NN, v délce cca 2 m, za úplatu ve výši 400,- Kč za  každý i započaty běžný metr + 

DPH v zákonné výši 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

952/72 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání 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, 

Ludgeřovice, IČ 71803530, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 11. 2017 

 

b) souhlasí 

se změnou účelu užívání těchto prostor určených k podnikání v kulturním domě č.p. 139 na ul. 

Hlučínské ze stávajícího sortimentu na smíšené zboží 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

 

953/72 Rada městského obvodu 

a) projednala  

návrh OZV č. …/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2017, o nočním klidu 

 

b) souhlasí  

s navrhovanou změnou OZV č. …/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2017 o   

nočním klidu  
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c) navrhuje 

zařadit do nově připravované OZV dvě ze tří akcí uvedených v příloze OZV č. 5/2017 a to: Petřko-

vický Bigboš - červen a Pochod okolo Petřkovic - září  

 

954/72 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost o revizi všech lokalit uvedených v přílohách nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 

tržní řád, zejména žádají, zaměřit se na, zda: 

- uvedené lokality jednotlivých druhů prodeje odpovídají aktuálním potřebám obvodu 

- bližší označení lokality odpovídá skutečnosti a neobsahuje staré označení 

- lokalita se ukázala nadbytečnou nebo došlo k jejímu posunutí 

- maximální doba prodeje nekoliduje např. s OZV č. 5/2017 o nočním klidu  
 

b) navrhuje 

pro městský obvod Petřkovice uvést do přílohy tržního řádu pod restaurační zahrádky:  

celá lokalita území obvodu bez omezení,   v době 8.00 – 22.00 hod. 

 

 

 

955/72 Rada městského obvodu 

a)  projednala  

žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o souhlas se zařazením 

projektové fiche s názvem „Rekonstrukce přírodovědné učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP     
  
b) souhlasí  

se zařazením  projektové fiche „Rekonstrukce přírodovědné učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP 
 

c)  zmocňuje 

starostu k podpisu této projektové fiche 

956/72 Rada městského obvodu 

a)  projednala  

žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o souhlas se zařazením 

projektové fiche s názvem „Rekonstrukce počítačové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP     
  
b) souhlasí  

se zařazením  projektové fiche „Rekonstrukce  počítačové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP 
 

c)  zmocňuje 

starostu k podpisu této projektové fiche 

957/72 Rada městského obvodu 

a)  projednala  

žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o souhlas se zařazením 

projektové fiche s názvem „Rekonstrukce jazykové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP     
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a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému odběrateli mezi SMO 

- městským obvodem Petřkovice a One Energy & One Mobile a.s. Ostrava, která se týká dodávky 

elektřiny do objektů městského obvodu v roce 2018 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

 
960/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlu-

čínská 136, příspěvková organizace, Mgr. Monice Konečné, v souladu s nařízením vlády č. 

340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.11. 2017 

 
961/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

úpravu platového tarifu a příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, příspěvková organizace, p. Miroslavě Hrubé, v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-

ných službách a správě, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.11. 2017 

 

 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 
 v zastoupení 

 Mgr. Monika Konečná 

 členka rady  

 městského obvodu Petřkovice 

b) souhlasí  

se zařazením  projektové fiche „Rekonstrukce  jazykové učebny na ZŠ Ostrava - Petřkovice“ do 

strategického rámce MAP 
 

c)  zmocňuje 

starostu k podpisu této projektové fiche 

958/72 Rada městského obvodu 

959/72 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava – Petřkovice, od společnosti PROFITERM PROCZECH s.r.o., Ostrava 10, IČ 

03543749, ve výši 5.000,- Kč, na podporu sportovně vzdělávacích akcí ve školním roce 2017/18 


