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U S N E S E N Í 
 

ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu 2017 

(č. 962/73 – 981/73) 

 

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

Omluveni                   : - 

  

962/73 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 52 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 6121……………….……..………………….....  o  77 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6122.………………………………..….............   o  77 tis. Kč  

(přesun finančních prostředků v rámci § základní školy ze staveb na stroje, přístroje a zařízení) 
 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 6121…………………………….………………  o  17 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011…………………………….………………  o  20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156…………………………….………………  o  28 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745 pol. 5169……………..…….…….…………..…..….  o  75 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5139…………………………………………….  o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745 pol. 5132……………..…….…….…………..………  o    5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § zeleň z investic, platů a pohonných hmot a nákupu 

materiálu na vánoční výzdobu v Petřkovicích a přesun finančních prostředků v rámci § zeleň 

z nákupu materiálu na ochranné pomůcky) 
 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5153…………………………..…..……………..  o  5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512 pol. 5169……………..…….…….…..………..…..…  o  5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § požární ochrana z plynu na nákup ostatních služeb – 

kontrola spalinových cest) 
 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 6121………………..……..…..………….……..  o  127 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612 pol. 5169……………..…….…….…..…….…..….…  o    13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612 pol. 5171…………………………………………….  o  114 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § bytové hospodářství ze staveb na nákup služeb – úhrada 

malování v bytě č. 5 a opravy a udržování - úpravu stávajících přípojek NN z důvodu zateplení 

bytového domu č.p. 17 a výměna karmy v bytovém domě Hlučínská 17 v bytě č. 2,) 
 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331.………………………………..….............  o  19 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § mateřské školy z oprav a udržování na neinvestiční 

transfer) 
 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5194……………….………………………….......  o  5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175.………………………………..…................  o  5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z § ostatní záležitosti kultury na občerstvení na badmintonovém 

turnaji) 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5162……………….…………………………......  o  5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5139.………………………………..…................  o  5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § místní správa ze služeb telekomunikací na nákup materiálu 

– nákup 1500 ks doručovacích obálek) 
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- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………….…………………………......  o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5169.………………………………..…................  o 13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6399, pol. 5362.………………………………..…................   o   7 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na zpracování návrhu – poznávací záhon užitkových a 

okrasných rostlin v MŠ a odvod DPH) 

 
963/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

odpisový plán dle předložených materiálů pro Základní školu Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, 

Ostrava-Petřkovice, pro rok 2018, a to ve výši 1 218 426,- Kč; Finanční prostředky budou na účet 

ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2018 a k 15.12.2018; současně nařizuje odvod těchto 

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

 

964/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice na 

vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ v roce 2017 
 

b) souhlasí     

s vyřazením majetku z evidence Základní školy Ostrava – Petřkovice takto: 

-  ve výši    8 454,80 Kč z účtu 902 (OTE 1 – hrazeno z prostředků zřizovatele – drobný  hmotný)  

-  ve výši  16 730,00 Kč z účtu 901 (OTE 2 – hrazeno z prostředků zřizovatele – drobný nehmot.) 

-  ve výši  30 157,50 Kč  z účtu 902 (OTE 2 – učební pomůcky z prostředků KÚ) 

-  ve výši  62 831,00 Kč z účtu 028 (Drobný dlouhodobý hmotný majetek) 

-  ve výši  12 718,00 Kč z účtu 018 (Drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 

kdy celková hodnota odepisovaného majetku dle přiloženého seznamu je  130 891,30 Kč; jedná se 

o majetek nefunkční, plně opotřebovaný a zastaralý, který je určen k likvidaci 

 

965/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice na rok 

2018 ve výši 2 474 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace Mgr. 

Moniky Konečné 

 

b) schvaluje 

rozpočet Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice na rok 2018 ve 

výši dle předloženého materiálu 

 

c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice na roky 2019 až 2020 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové 

organizace Mgr. Moniky Konečné 

 

d) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava – 

Petřkovice na roky 2019 až 2020 ve výši dle předloženého materiálu 
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966/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava 

– Petřkovice na rok 2018 ve výši 812 000,- Kč dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové 

organizace p. Miroslavy Hrubé 

 

b) schvaluje 

rozpočet Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – Petřkovice na rok 2018 ve 

výši dle předloženého materiálu 

 

c) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava 

– Petřkovice na roky 2019 až 2020 dle předloženého materiálu ředitelky příspěvkové organizace  p. 

Miroslavy Hrubé 

 

d) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – 

Petřkovice na roky 2019 až 2020 ve výši dle předloženého materiálu 

 
967/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Petřkovice na rok 2018 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

Pravidla rozpočtového provizoria Statutárního města Ostravy – městského obvodu Petřkovice na 

rok 2018, dle předloženého návrhu 

968/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2016 – pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a 

další ustanovení dle předloženého materiálu 

 

b) schvaluje  

dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2016 – pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a 

další ustanovení dle předloženého materiálu 

969/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2018  

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2018 ve výši 36 423 tis. Kč dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč) takto: 
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972/73 Rada městského obvodu 

a) projednala   

žádost Pavla Kukučky, Ostrava – Petřkovice, ze dne 22.11.2017, o souhlas se stavbou plotu 

z betonových dílců do výšky 2,5m na pozemku parc.č. 576/6 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) odkládá   

své rozhodnutí v této věci na další jednání rady, po posouzení situace na místě samém 

v kat. území  Petřkovice u Ostravy 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM :          36 423 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)          6 562  

Běžné přijaté dotace         19 841 

Převody ze SF         155 

Kapitálové příjmy          20 

Kapitálové dotace       10 000 

Konsolidace příjmů        -  155  

Financování celkem         0 

CELKOVÉ ZDROJE         36 423 

  

VÝDAJE CELKEM:          36 423 

V tom:  

Běžné výdaje          20 538 

Konsolidace výdajů         -  155  

Kapitálové výdaje            16 040 

CELKOVÉ VÝDAJE:            36 423 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu se střednědobým výhledem rozpočtu a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

970/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na roky 2019 – 2021 
 

b) doporučuje   

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Petřkovice na roky 2019 – 2021 dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč) 

971/73 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za období 1.1.2017 -  30.9.2017 provedený firmou HZ 

Brno spol. s.r.o. ve dnech 2.11. - 3.11.2017  
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974/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení pronájmu nebytového prostoru v  domě  č.p. 17 na ul. Hlučínské v Ostravě - 

Petřkovicích, o výměře 53 m
2
, jedná se o prostor provozu kuchyňského studia, studia bytových 

doplňků a prodejny elektrospotřebičů, stávajícímu nájemci p. Pavlíně Matýskové, DiS., 

Vrablovecká 524/34, Ludgeřovice, IČ 70016640, na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 

12. 2022  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 

 

975/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Pořízení užitkového vozidla“, jedná se o 

terénní užitkové vozidlo John Deere GATOR XUV550 pro 2 osoby a přepravu nákladu do 200 kg, 

společnosti: 

AGROTIP Opava s.r.o. 

Hillova 1694/40, 747 05 Opava 

IČ: 25821270 
DIČ: CZ25821270 
zastoupená: Petrem Langou, jednatelem společnosti 

za cenu nejvýše přípustnou: 349 000 Kč bez DPH, tj. 422 290 Kč včetně DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem kupní smlouvy  

 

973/73 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost firmy „Ing. Martin Barteček“, který zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., o sepsání 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Ostrava – Petřkovice 1871/2 Scheffczik, 

NN“;  jedná se o kabelové vedení NN v pozemcích parc. č. 1849/2 a parc. č. 1818/21 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy; předpokládaný rozsah činí cca 32 m za úplatu ve výši 400,- Kč za každý i 

započaty metr + DPH v zákonné výši, rozsah je vyznačen v situačním plánku č. výkresu IV-12-

8014223-1; stavba bude provedena protlakem 

 

b) souhlasí  

s umístěním stavby „Ostrava – Petřkovice 1871/2 Scheffczik, NN“ v pozemcích parc. č. 1849/2 a 

parc. č. 1818/21 v k. ú. Petřkovice u Ostravy; stavba bude provedena protlakem 

 

c) rozhodla 

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

ČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1871/2 Scheffczik, NN“, v pozemcích parc. 

č., 1849/2 a 1818/21 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, kdy předmětem je kabelové vedení NN, v délce 

cca 32 m, za úplatu ve výši 400,- Kč za  každý i započaty běžný metr + DPH v zákonné výši 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu této Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
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976/73 Rada městského obvodu 

(k usnesení č. 918/69 ze dne 3.10. 2018) 

a) projednala  

žádost pana Ondřeje Šafarčíka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 24.11.2018, o zrušení výměny 

obecních bytů  v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích 
 

b) souhlasí 

se zrušením výměny obecních bytů v kulturním domě č.p. 139 na v Ostravě – Petřkovicích, jedná 

se o byt č. 3,  jehož nájemcem je pan Ondřej Šafarčík, a byt č. 2 nájemcem je Mgr. Jiří Kuchař 
 

c) ruší 

své usnesení č. 918/69 ze dne 3.10. 2018 

 

977/73 Rada městského obvodu 

a)  projednala 

žádost pana Ondřeje Šafarčíka, Ostrava – Petřkovice, ze dne 24.11. 2018, o výpověď nájemní 

smlouvy č. 2/2015/B z bytu na ul. Hlučínská 139/239 (KD) v Ostravě – Petřkovicích, a to dohodou 

k 31.12. 2018; důvodem výpovědi nájmu je koupě domu 

 

b) souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 2/2015/B na byt č. 3, v domě č.p. 139/239, Ostrava – Petřkovice, 

dohodou ke dni 31.12.2017 

 

977/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému odběrateli mezi 

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

dodávky zemního plynu do objektů městského obvodu v roce 2018 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 

  

979/73 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

podat výpověď z nájmu prostor  v budově tělocvičny č.p. 786/2a  na ul. U Sokolovny v Ostravě - 

Petřkovicích, nájemci  Tělovýchovná jednota Ostrava – Petřkovice, který prostory užívá na základě 

Nájemní smlouvy ze dne 3.9. 2014, z důvodu chystané rekonstrukce objektu, výpovědní lhůta činí 

3 měsíce 
   
b) ukládá   

starostovi zaslat výpověď Tělovýchovné jednotě Ostrava – Petřkovice 

980/73 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. Monice 

Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 
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  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 

981/73 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Miroslavě 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 


