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U S N E S E N Í 
 

z 75. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 4. března 2014 

 (č. 1092/75 – 1106/75) 

 

Přítomní členové rady :  I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch 

Omluveni :  - 

Hosté :  - 
 

 

1092/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o odvodu provozních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Hlučínská 136,  

Ostrava – Petřkovice ve výši  36 983,- Kč do rozpočtu zřizovatele do 31.03.2014 dle důvodové 

zprávy, jedná se o náklady na energie dětského zdravotního střediska 

  

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 3/2014, kterým se: 

- zvýší příjmy na  § 3113, pol. 2122 ……………………………….………………  o    37 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5151…………………………………………  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 …………………………………………  o    25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 …………………………………………  o      7 tis. Kč  

                                                                                                                      

1093/75 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................………..…………………..  o    91 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 6121 ...............................................................  o    86 tis. Kč 

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

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o    45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 ...............................................................  o    45 tis. Kč 

 
1094/75 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit  rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se: 

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

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

b) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení     

 
1095/75 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty a úhrady služeb v roce 2014 
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b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelových dotací a grantů včetně úhrad 

služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na 1. pololetí roku 2014 příjemcům  takto: 

 

Sdružení důchodců  ČR   35 000 -  na celoroční činnost (kulturní vystoupení organizovaná pro 

                                                       širokou veřejnost, klubová činnost) 

FC ODRA                         75 000 -   na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na údržbu 

                                                      areálu, na údržbu a ošetřování trávníku, na rekonstrukci  

                                                      travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, hal a hřišť, na    

                                                            úhradu cestovních nákladů k zapásům jednotlivých kat., 

                                                                na materiální zabezpečení jednotlivých kat., na úhradu 

                                                            startovného na turnajích mládežnických kategorií 

Sbor dobrovolných hasičů  10 000 -  na akce a činnost v roce 2014 (pálení čarodějnic, soutěže  

                                                      pro děti, na vyhodnocení soutěže PO očima dětí, na  

                                                      obnovu materiálně technické základny, na soutěž sport. 

                                                      družstev mladých hasičů, na soutěž družstev mužů a žen 

                                                      ,,Soutěž o pohár starosty“, na Mikulášskou nadílku dětem 

                                                      a závěrečné posezení na konci roku 

p. Tomáš Kudeljnjak            6 000 -  na akci „Běžecký závod dětí“ 

Český svaz včelařů               5 000 -  na činnost svazu v roce 2014 

Knihovna města Ostravy      4 500 -  na doplnění knihovního fondu, k realizaci dětských soutěží  

                                                       a výtvarných dílen, na drobné věcné odměny do soutěží 

                                                       pro dětské čtenáře, výtvarný materiál    

Klub přátel horn. muzea       5 000 -  na činnost klubu v roce 2014  

Vítek Alois                           3 000 -  na akci „Penaltový rozstřel“ 

Widura Rudolf                      3 000 -  na recesistickou akci ,,výstup na Landek v zimním pojetí“ 

                                                                       

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 5/2014 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………..  o  147 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……...............……….   o    35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ……………………………   o    75 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222  (SDH) ……………………………….  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5493 (p. Kudeljnjak) ……………………….    o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  ...........................    o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy) ……..…….    o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel horniského muzea)  ..........   o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vítek Alois) .........................................   o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Widura Rudolf) ....................................   o      3 tis. Kč 

  

d) ukládá  

starostovi předložit návrh dotací a toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení     

 
1096/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Lenky Zavacké, Mňukova  24, Ostrava – Zábřeh ze dne 19.2.2014, o schválení 

věcného břemene přístupu přes pozemku parc.č. 1771/1ve vlastnictví MOb Petřkovice, pro 
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1100/75 Rada městského obvodu 

a)rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací v 

Ostravě - Petřkovicích“ v rozsahu předloženého výkazu výměr, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 17.3. 2014 

 
1101/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Oprava havárie 

přípojky kanalizace kulturního domu a následná oprava zpevněných ploch pozemku parc.č. 

151/1 a část parc.č. 153/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy“ v rozsahu předloženého zadání, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 17.3. 

2014 

 

 

 

přístup na pozemek parc.č. 1760/1 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

se zřízením věcného břemene v šířce 3,7 m přes pozemek parc.č. 1771/1- přístup na pozemek 

parc.č. 1760/1, vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
1097/75 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Miroslavy Mikulkové, V Kolonii 186, Václavovice, ze dne 19.2.2014, o vyjádření 

k záměru plánované stavby „Novostavba skladovací haly na pozemcích parc.č. 1454/1 a 

1454/22 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) nesouhlasí 

se záměrem stavby skladovací haly na pozemcích parc.č. 1454/1 a 1454/22 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, protože tyto pozemky jsou platným Územním plánem statutárního města 

Ostravy určeny k funkčnímu využití jako ,,Sportovní areály“ 

 
1098/78 Rada městského obvodu 

a) ruší 

zakázku malého rozsahu ,,Zateplení bytového domu č.p. 118“, která byla vyhlášena Radou MOb 

Petřkovice dne 21.1.2014 usnesením č. 1067/73 

 
1099/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Sadové úpravy 

pozemku p.č. 1900/1 k.ú. Petřkovice – naučná stezka“ v rozsahu předložené technické zprávy a 

slepého rozpočtu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání 

nabídek je do dne 17.3. 2014 
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1102/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rozšíření kamerového systému“ uchazeči: 

BEScom Security, s. r. o. 

zastoupená Ivo Šonkou, jednatelem 

se sídlem: Pražáková 6/226, 709 00 O.-Mariánské Hory 

IČ: 26817403,    DIČ: CZ26817403 

za cenu nejvýše přípustnou: 147.966,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1103/75 Rada městského obvodu 

a) zmocňuje 

společnost TRAINER s.r.o., se sídlem Kaltičkova 1296/58, O.- Slezská Ostrava, IČ: 26784041, 

k provedení a vyhodnocení zakázky malého rozsahu s názvem : 

,,Oprava tělocvičny v Ostravě – Petřkovicích“ 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o dílo k provedení této zakázky 

 
1104/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci společnosti 

ProfiProjekt s.r.o., Frýdek-Místek, která se týká zřízení a provozování zařízení distribuční 

elektrizační soustavy (přípojky NN v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy), v délce 23 m za jednorázovou úplatu 9.200,-Kč, kdy uvedená cena je bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
1105/75 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, které nabývá účinnosti dnem 1.1. 2014 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu ve stavající výši 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení  
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 Ivo Mikulica  Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 
 

 

1106/75 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o reklamě č. 23/2014, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Praha 3, která se týká zajištění propagace 

VZP na projektu ,,Petřkovické sportobraní 2014“, který se koná dne 31.5.2014, za úplatu ve výši 

dle předloženého návrhu 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
 


