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U S N E S E N Í 
 

ze 74. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. prosince 2017 

(č. 982/74 – 996/74) 

 

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

Omluveni                   : - 

 

 

983/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

na základě předložené žádosti Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava – Vítkovice finanční 

příspěvek na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů v městském obvodu Petřkovice v roce 

2017 ve výši 22 084,- Kč 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 53/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………….............   o   23 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………   o   23 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na pokrytí nákladů Charity Ostrava v roce 2017) 

  

982/74 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

převod majetku - zahradní altán v zahradě  ZŠ č.p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích 

v účetní hodnotě  494 700,73 Kč,  altán pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů v zahradě ZŠ č.p. 

136 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích v  účetní hodnotě  189 728,00 Kč  a technické 

zhodnocení místního rozhlasu v tělocvičně ZŠ č.p.136 na ulici Hlučínské v Ostravě-Petřkovicích 

v účetní hodnotě 76 861,62 Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  Základní škola Ostrava 

– Petřkovice, Hlučínská č.p. 136,  k 1.1.2018 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit 

dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na základě 

přírůstků v roce 2017, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu MOb Petřkovice k rozhodnutí 

984/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 54 /2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011……………….……..……………….….......  o  5 tis. Kč 

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

(přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z platů zaměstnanců na nákup materiálu – 

papíry do kopírky) 
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- sníží běžné výdaje na § 6409 pol. 5901……………….……..…………………….....  o 17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5175.………………………………..…...............   o 10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175.………………………………..…...............   o   7 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na § místní správa a § zastupitelstva obcí - pohoštění) 

 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011……………….……..……………….……..  o  25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171.………………………………..…..............   o  25 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků v rámci § péče o vzhled obce z platů zaměstnanců na DHDM  - 

dodávka a montáž chladiče malotraktoru, gumový břit na traktorovou radlici) 

 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 6121.………………………….……..…..............   o  63 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z § ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje na § 

péče o vzhled obce – studie revitalizace zahrady) 

 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 6121……………….……..……………….……..  o  30 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5171.………………………………..…...............  o  10 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků v rámci § bytové hospodářství z investic na opravy a udržování – 

instalatérské práce a na § mateřské školy na opravu kanalizační přípojky) 

 

 

- sníží běžné výdaje na § 3745 pol. 5156……………….……..………………….……..  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745 pol. 5169.………………………………..…..................  o   3 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků v rámci § péče o vzhled obce z pohonných hmot a maziv na nákup 

služeb) 

 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5194……………….……..………………………  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021.………………………….……..……............  o   3 tis. Kč  

(přesun finančních prostředků v rámci § ostatní záležitosti kultury a církví z věcných darů na 

ostatní osobní výdaje) 

 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3639 pol. 5011.………………………………..….................  o 20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745 pol. 5031.………………………………..….................  o   7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639 pol. 5031.………………………………..….................  o   7 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745 pol. 5032………………………………..…..................  o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639 pol. 5032.………………………………..….................  o   2 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z § péče o vzhled obce – platy, soc. pojištění, zdravotní pojištění na § 

komunální služby a územní rozvoj – platy, soc. pojištění, zdravotní pojištění) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011……………….……..…………….….……..  o 14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5424.……………………………..…..….............  o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499.………………………………..…...............  o   7 tis. Kč 

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

(přesun finančních prostředků v rámci § místní správa z platů zaměstnanců na náhrady mezd v době 

nemoci, ostat. neinvest. transfery obyvatelstvu –SF a nákup materiálu – PF 2018) 

 
985/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

pro účetní středisko Městský obvod Petřkovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2018 

dle předloženého materiálu s rovnoměrným měsíčním odpisem a se zohledněním zůstatkové 
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hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 1,- Kč u majetku zavedeného do účetnictví  MOb 

Petřkovice k 31.12.2017 a u majetku zaváděného od 1.1.2018  se od zůstatkové hodnoty upustilo; 

zbytková hodnota majetku tak bude stanovována pouze ve zdůvodnitelných případech u 

jednotlivého majetku individuálně 

  
986/74 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. ze dne 8.12. 2017 o 

poskytnutí dotace pro rok 2018 na projekt „Poradna pro osoby se zdravotním postižením“, ve výši 

10 000,- Kč 

 

b) rozhodla 

neposkytnout dotaci Centru pro zdravotně postižené moravskoslezského kraje o.p.s. 

 

987/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1776/11 o výměře 15 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

manželům Petrovi a Haně Gaudinským, Květná 322/17, 725 29 O. – Petřkovice, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinnosti od 1. 1. 2018, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, za 

účelem zahrady 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy  

 
988/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Vlastimila Němce, Ostrava – Petřkovice, ze dne 6. 12. 2017, o prodloužení Nájemní 

smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 962 o výměře cca 54 m
2
, za účelem zařízení staveniště 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, a to do 31. 12. 2018 

 

b) rozhodla 

o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 962 o výměře 54 m
2
 na dobu 

určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, po dobu 

stavebních a demoličních prací 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2016  

 
989/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Marie Boháčové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 28. 11. 2017, o prodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 3 v obecním domě č. p. 148/259 ul. Hlučínská, Ostrava – Petřkovice, nájemní 

smlouva paní Boháčové končí k 31. 12. 2017 

 

b) rozhodla 

prodloužení nájmu a o schválení Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B, kterým se 
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prodlužuje nájemní poměr na byt č. 3 o velikosti 1+1, v 2. nadzemním podlaží  v bytovém domě 

č.p. 148/259 na ulici Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích paní Marii Boháčové, r. nar. 1951, trvale 

bytem Hlučínská č.p. 148/259 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2018 

do 31. 3. 2018 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011/B  

990/74 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost paní Ulrichové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 7.12. 2017, o výměnu bytu č. 4 v prvním 

podlaží v kulturním domě na ulici Hlučínská č.p. 139/239, Ostrava – Petřkovice, za větší byt č. 2 

v druhém podlaží na téže adrese (stávající nájemce p. Kuchař; důvodem je očekávaný přírůstek do 

rodiny, proto potřebují větší prostor 

 

b) souhlasí 

s výměnou bytu č. 4 v prvním podlaží kulturního domu na ulici Hlučínská 139/239, Ostrava – 

Petřkovice, za větší byt č. 2 v druhém podlaží na téže adrese  

 

c) rozhodla  

výměnu bytu realizovat až po rekonstrukci bytu č.2 v druhém podlaží, která by měla být hotova 

v 6/2018 

991/74 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Mgr. Jiřího Kuchaře, Ostrava – Petřkovice, ze dne 8.12. 2017, o výměnu bytu č. 2 v druhém 

podlaží v kulturním domě na ulici Hlučínská č.p. 139/239, Ostrava – Petřkovice, za menší byt č. 3 

v prvním podlaží na téže adrese; důvody požadované výměny jsou zdravotní a finanční 

 

b) souhlasí 

s požadovanou výměnou bytu č. 2 v druhém podlaží kulturního domu na ul. Hlučínská 139/239 

v Ostravě – Petřkovicích, za menší byt č. 3 v prvním podlaží na téže adrese; nájemní poměr na 

užívání bytu č. 2 v druhém podlaží bude ukončen k 31. 12. 2017 

 

c) rozhodla 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 0+2 v kulturním domě na ulici 

Hlučínské č.p. 139/239 v Ostravě – Petřkovicích Mgr. Jiřímu Kuchařovi, r. nar. 1944, trvale bytem 

Hlučínská č.p. 139/239 v Ostravě – Petřkovicích, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2018  

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 

992/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Romany Šulové, Ostrava – Petřkovice, ze dne 8.12. 2017, na řešení opravy střechy 

pronajatých nebytových prostor, jedná se o garáž na pozemku parc.č. 1434/3 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy (lokalita U Jana) 
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993/74 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) souhlasí   
se stavbou plotu z betonových dílců do výšky 2 m na pozemku parc.č. 576/6 v k.ú.  Petřkovice u 

Ostravy v úseku od domu č.p. 750/272A po oplocení ZUŠ 

 

c) souhlasí   
se stavbou plotu z drátěného pletiva do výšky max. 1,8 m včetně podezdívky na pozemku parc.č. 

576/6 v kat. území Petřkovice u Ostravy v prostoru za domem č.p. 750/272A (mezi domem a 

parkovištěm) 

 

 

 
996/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v 1. čtvrtletí 2018 takto: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 

2., 6. 3. a 20. 3. 2018 

 

 

 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

b) navrhuje 

že nájemce uvedenou nemovitost odkoupí včetně pozemku od vlastníka a opravu střechy garáže 

provede na své náklady 

 

c) ukládá 

tajemníkovi toto stanovisko rady zaslat p. Šulové 

994/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Türke, Ostrava - Petřkovice, ve výši dle předloženého 

návrhu, za spolupráci s komisí pro společenské záležitosti v roce 2017 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 

995/74 Rada městského obvodu 

a) souhlasí  

s dokumentem „Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava“ - Strategický plán rozvoje vzdělávání 

do roku 2023, č. projektu: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/15_005/000011 


