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U S N E S E N Í 
 

ze 78. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 20. února 2018 

(č. 1027/78 – 1047/78) 
  

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

Omluveni                      : - 

 

 

 

1027/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace ma-

jetku, závazků a pohledávek příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučín-

ská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2017 

 

b) bere na vědomí 

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace ma-

jetku, závazků a pohledávek  příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice, ke dni 31.12.2017 

1028/78 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavů došlo v roce 2017 u účtu  028  k přírůstku ve výši  724 347,42  Kč (nákup drob-

ného dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu došlo k vyřazení majetku ve výši 

13 579,00 Kč; 

tyto změny budou naúčtovány do podrozvahové evidence MOb Petřkovice k datu  22.3.2017; 

celkový stav majetku ZŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 22.3.2017, který bude jako příloha 

součástí dodatku  č. 22  zřizovací listiny ZŠ:  

Účet Hodnota majetku v Kč 

018  (drobný dlouhodobý nehmotný majetek     98 842,50 

021  (budovy)     86 144 689,37   

022  (samostatné movitě věci, pracovní stroje)       1 997 481,80 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek) 3 821 491,58  

031  (pozemky) 3 108 430,67 

C e l k e m  95  170 935,92  
 

1029/78 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace a to: 

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice; 

ke změně stavů došlo v roce 2017 u účtu 021 000 (budovy, stavby) a to pořízením kamerového 

systému v hodnotě 57 421,--Kč; 

ke změně stavu došlo v roce 2017 rovněž u účtu 022 700 (inventář)  a to pořízením nového spo-

ráku v hodnotě 45 278,- Kč a k vyřazení nefunkčního sporáku z téhož účtu ve výši 58 643,- Kč; 
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ke změně stavů došlo v roce 2017 rovněž u účtu  028 (drobný dlouhodobý majetek) k přírůstku ve 

výši  52 654,11  Kč (nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku), dále pak u téhož účtu 

došlo k vyřazení majetku ve výši 117 235,60 Kč; 

tyto změny budou naúčtovány v podrozvahové evidenci MOb Petřkovice k datu  22.02.2018; 

celkový stav majetku MŠ Petřkovice převedený zřizovatelem k 22.03.2018, který bude jako pří-

loha součástí dodatku  č. 19 zřizovací listiny MŠ:   

Účet Hodnota majetku v Kč 

018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 052,00 

021  (budovy + stavby) 14 549 949,06   

021 (stavby) – kamerový systém 57 421,00 

022  (pracovní stroje a vybavení) 606 997,00 

028  (drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 374 219,80  

031  (pozemky) 331 133,60       

C e l k e m  16  927 772,46 
 

1030/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace, granty a příspěvky v roce 2018 
 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 1. 

pololetí roku 2018 příjemcům takto: 
 

Organizace Výše 

dotace v 

Kč 

Účel dotace 

Senioři ČR 

ZO Petřkovice 
25 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a společenskou činností pro 

členy i širokou veřejnost včetně akcí taneční skupiny Country Girls 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 
15 000,- Na zabezpečení chodu a aktivit SDH (vyhodnocení soutěže PO 

očima dětí, sportovní soutěže, den otevřených dveří  zbrojnice, na 

drobnou údržbu zbrojnice, obnova materiálně technické základny, 

sportovní soutěže) 

Knihovna města 

Ostravy 
5 000,- Podpora čtenářství prostřednictvím obohacení knihovního fondu a 

realizace akcí pro děti a mládež. Uskutečnění akcí projektu Bookstart 

– S knížkou do života. 

Český svaz  

včelařů 

ZO Petřkovice 

10 000,- Na činnost v roce 2018 (chov včelstev, zajišťování opylovací činnosti 

v regionu, nutné tlumení včelích nákaz, organizování  

spolkové činnosti) 

ZO Českého za-

hrádkářského 

svazu Petřkovice 

20 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (odborná osvěta, výstavy, provoz 

ZO, Mladý zahrádkář, akce pořádané ZO) 

 

Klub přátel  

hornického muzea 
30 000,- Společenské setkání k 30. Výročí činnosti KPHMO, z.s. 

 

Billiard Club 

Ostrava 
5 000,- Na kulečníkové vybavení, pořádání billiardového turnaje, MČR 

BILLIARDOVÝ TROJBOJ 

pan Alois Vítek 3 000,- Na fotbalový turnaj se závěrečným penaltovým rozstřelem pro nere-

gistrované hráče bez omezení věku. 

Nadace Landek 10 000,- Vlastní projekt Nadačního programu Nadace LANDEK Ostrava pro 

rok 2018  

- Hornický kalendář „těžní věže 2019“ 

- 129. celostátní „Skok přes kůži“ v Kompresovně Landek parku 

27.4.2018 

pan Rudolf Widura 3 000,- Sportovně turistická akce pro občany Petřkovic a okolí. Červnový 

zimní výstup na Landek. 
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paní Alena 

Gajdečková 
3 000,- Nákup potřebného nářadí a materiálu k údržbě vybavení hřiště a 

údržbě zeleně, nákup laviček na hřišti na ul. Balbínova 

TJ Ostrava 

Petřkovice  
15 000,- Na pořádání turnajů a akcí v roce 2018  

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu 

Petřkovice na 1. pololetí roku 2018 takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice z.s. 
100 000,-  Na činnost v roce 2018 (úhrada energií, vodné a stočné, včetně 

zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování trávníku, opravy ma-

jetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukce travnaté plochy a péče o 

její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, pronájem prostor pro pří-

pravu (tělocvičny, haly, hřiště, posilovny), úhrada cestovních nákladů k 

zápasům jednotlivých kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých 

kategorií, odměny rozhodčím, delegátům a pořadatelům utkání a tur-

najů, úhrada startovného na turnajích mládežnických kategorií a turna-

jích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na turna-

jích pořádaných FC Odra 

 

d) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 4/2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o 144 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Senioři ČR)……......................……….  o   25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ………………………………..  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5331 (Knihovna města Ostravy) ……………  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Český svaz včelařů)  ............................  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz) ...................  o   20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea)  ...........  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Billiard Club Ostrava)  ………….........  o     5 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek)   ……………………..  o   10 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Alena Gajdečková)…………………….  o     3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (TJ Ostrava Petřkovice )……………….  o   15 tis. Kč 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření číslo 5/2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o   100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 .............................................................   o   100 tis. Kč 

  (Dotace FC Odra Petřkovice) 

 

f) bere na vědomí 

- žádost Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. ze dne 08.01.2018 o poskytnutí dotace pro rok 2018 na 

„Mobilní hospicovou péči pro děti a dospělé“ ve výši 40 000,-Kč 

- žádost organizace Balónek z.s. ze dne 24.01.2018 o poskytnutí dotace pro rok 2018 na projekt 

„Poklady Landeku“ ve výši 45 000,-Kč 

- žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 12.02.2018 o poskytnutí dotace pro rok 2018 na projekt „Linka 

bezpečí pro děti a mládež z MO Ostrava-Petřkovice“ ve výši 5 000,-Kč 
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1032/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost JUDr. Ondřeje Mikuly a Ing. Kateřiny Mikulové, 712 00 Ostrava, ze dne 12.2.2018, o sou-

hlas s uložením a provedením vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřko-

vice u Ostravy pro plánovaný RD  na pozemku parc.č. 883/47 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s uložením a provedením vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy,  dle přiložené situace 

 

c) rozhodla 

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

a JUDr. Ondřejem Mikulou a Ing. Kateřinou Mikulovou, která se týká uložení a provedení vodo-

vodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřkovice, na náklady stavebníka 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
1033/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost JUDr. Ondřeje Mikuly a Ing. Kateřiny Mikulové, 712 00 Ostrava, ze dne 12.2.2018, o sou-

hlas s uložením a provedením vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřko-

vice u Ostravy pro plánovaný RD  na pozemku parc.č. 883/45 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s uložením a provedením vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy,  dle přiložené situace 

 

c) rozhodla 

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

a JUDr. Ondřejem Mikulou a Ing. Kateřinou Mikulovou, která se týká uložení a provedení vodo-

g) rozhodla 

neposkytnout dotaci pro rok 2018 Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s., organizaci Balónek z.s. a 

Lince bezpečí, z.s. 

1031/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

informaci ředitelky ZŠ Petřkovice Mgr. Moniky Konečné o připravovaném cykloturistickém po-

bytu žáků 8. tříd v červnu 2018 v areálu Nové Zálužné, RS Mokřiny – U Brodu 

 

b) rozhodla 

o poskytnutí příspěvku 30 000,- Kč Základní škole Ostrava – Petřkovice na tuto akci  

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 6/2018/2017 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ………………………………………….  o   30 tis. Kč 
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vodní přípojky v pozemku parc.č. 1915/1 v kat. území Petřkovice, na náklady stavebníka 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

 
1034/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Zateplení domu k Černavám 239/5, Ostrava 

Petřkovice“ uchazeči: 

Lešení Ostrava, s.r.o. 

se sídlem: Jahodová 534, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

zastoupena Martinem Piechou, jednatelem 

IČ: 28655664 

DIČ: CZ28655664 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 462 090,-  Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo s podmínkou, že do 30.6. 2018 se proinvestuje max. částka do 

1.5 mil. Kč vč. DPH 

 
1035/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Poznávací záhon užitkových a okrasných 

rostlin v MŠ Petřkovice“ uchazeči: 

Ing. Kristián Korner 

Hluboká 693/15A 

725 29 Ostrava – Petřkovice 

IČ: 11524162, DIČ: CZ5806031407 
 

za cenu nejvýše přípustnou: 411 624,69 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

 
1036/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava místních komunikací v Ostravě - 

Petřkovicích“ uchazeči: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky  

zastoupená místopředsedou představenstva František Kročilem 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  
 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 215 371,68 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  
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1037/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zrušení zakázky „Dodávka a montáž LED obrazovky pro hřiště FC ODRA Petřkovice“, 

vyhlášené na Radě MOb Petřkovice dne 6.2. 2018, z důvodu nedodání cenových nabídek 

 
1038/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního zaří-

zení v objektu č.p. 786“ (tělocvična) v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého mate-

riálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  2. 3. 2018 

 
1039/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla   

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava bytu v domě č.p. 

148/259 v Ostravě - Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  2. 3. 2018 

 
1040/78 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s bezúplatným nabytím části pozemku parc. č. 883/13 – nově označeno dle geom. plánu č. 2041-

55/2017 jako pozemek parc. č. 883/57 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 65 m
2
, od 

podílových spoluvlastníků - Václav Hromkovič, Ostrava – Petřkovice, Marie Hromkovičová,  

Ostrava - Petřkovice a Marta Slívová, Ostrava – Zábřeh, přičemž cena pozemku dle znaleckého 

posudku činí 4 521 Kč, za účelem vybudování výhybny podél účelové komunikace, která 

pokračuje za MK Hluboká 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh bezúplatného nabytí pozemku zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
1041/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou žádost společnosti JTA exclusive, spol. s r.o. Ostrava – Petřkovice, ze dne 5.2. 2018, o 

odkoupení pozemku parc. č. 536 o výměře 1 751 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy; pozemek 

se nachází za naším bytovým domem č.p. 17 

 

b) nedoporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 536 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento nesouhlas zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
1042/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

situaci nájemníka pana Miroslava Pokory, který má v nájmu byt č. 4, v bytovém domě na ul. Petř-

kovická č.p. 334 v Ostravě – Petřkovicích 
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b) rozhodla 

o ukončení nájmu bytu č. 4, ul. Petřkovická č.p. 334 v Ostravě – Petřkovicích p. Miroslavu Poko-

rovi z důvodu dluhu na nájmu, a to ke dni 1.3.2018 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu výpovědi z nájmu  

1043/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

jednání mezi předsedou TJ Petřkovice panem Pavlem Kukučkou a starostou Ivo Mikulicou dne 

12.2.2018, které se týkalo dalšího provozu tělocvičny 

 

b) rozhodla 

stáhnout výpověď z nájmu TJ Petřkovice, schválenou na Radě MOb Petřkovice dne 28.11.2017 

 

c) ukládá 

předsedovi TJ Petřkovice předložit Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě za účelem dalšího provozo-

vání sportovní činnosti v objektu tělocvičny č.p. 786 

1044/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Naděždy Grichnikové, která má v nájmu nebytový prostor v KD v Ostravě – Petřkovi-

cích, kde provozuje Hračkovnictví, ze dne 15.2. 2018, o snížení výše nájmu z  důvodu velkého 

nárůstu internetových e-shopů a otevření totožného sortimentu v blízkosti prodejny paní Grichni-

kové; p. Grichniková žádá o snížení nájemného o 50% 

 

b) rozhodla  

nesnížit nájem paní Naděždě Grichnikové za nebytový prostor v KD, kde provozuje Hračkovnictví  

1045/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Rudolfa Sýkory, který má v nájmu nebytový prostor v KD v Ostravě – Petřkovicích, 

kde provozuje restauraci, ze dne 15.2. 2018,  o slevu na nájmu za období květen – prosinec 2018, 

kdy navrhujete nájemné 1 Kč/ měsíc a na období leden – březen 2019, kdy navrhujete poloviční 

nájem, což by činilo 6.250,- Kč/měsíc; slevu žádá z důvodu velmi náročného provozu, nízké ná-

vštěvnosti a velkých nákladů 
 

b) rozhodla 

nesnížit nájem p. Rudolfu Sýkorovi dle jeho požadavku 
 

c) navrhuje 

- stanovit výši nájemného od 1.5. 2018 na 5.000,- Kč/ měsíc, a to do doby zahájení rekonstrukce 

restaurace a kuchyně, která se předpokládá od 05/2020, 

- prodloužit nájemní smlouvu p. Sýkorovi od 1.5. 2018 na dobu neurčitou tak, aby nájemní vztah 

mohl být ukončen popř. přerušen při začátku rekonstrukce restaurace a kuchyně v r. 2020 
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  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

d) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 30.4. 2013 na pronájem nebytových prostor 

v budově kulturního domu č.p. 139/239 na ul. Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích  (restaurace, 

kuchyně a související prostory), o výměře 436 m
2
,  změnou nájemní smlouvy by mělo dojít 

k úpravě ceny nájmu a k úpravě doby nájmu z doby určité na neurčitou  

1046/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

sdělení České spořitelny a.s. o novaci smluv o účtech ve spojitosti se zveřejňováním v registru 

smluv 
 

b) rozhodla   

o uzavření Smlouvy o účtu, č. účtu 1649304329/08000 (běžný), Smlouvy o účtu, č. účtu 19-

1649304329/08000 (příjmový) a Smlouvy o účtu, č. účtu 107-1649304329/08000 (soc. fond), mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou spořitelnou a.s., které se týkají novace smluv o 

účtech, v souvislosti se zákonem o Registru smluv 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem těchto 3 smluv 

1047/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 08454/RM1418/1117 ze dne 13. února 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace v celkové 

výši 2 517 tis. Kč na úpravu komunikace Do Špice a opravy komunikace Balbínova, Květná a 

točna autobusu, s tím, že Městský obvod Petřkovice se bude podílet na financování akce 10% ze 

skutečných nákladů 

 

b) doporučuje   

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy  

   na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511…………………………………………..  o  2 517 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací 

   na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93……………………………………………………..  o  2 517 tis. Kč 

 

c) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 8/2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171……………………………………………  o 120 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171…………………………………………...  o 120 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 


