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U S N E S E N Í 
 

ze 79. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. března 2018 

(č. 1048/79 – 1060/79) 
 

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

Omluveni:                      - 

  

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8224/RM1418/114 ze dne 16. 1. 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje o 64 718 Kč na volby 

presidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018.; vzhledem ke změnám ve výdajích spojených 

s volbami presidenta republiky se upravuje původní rozpočtové opatření č. 2/2018 projednané na 

radě městského obvodu dne 23.01.2018 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98008  ....................  o  65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5021, ÚZ 980008 ………………………………  o  45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5011, ÚZ 980008 ………………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5031, ÚZ 980008 ………………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5032, ÚZ 980008 ………………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5137, ÚZ 980008 ………………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5139, ÚZ 980008 ………………………………  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5156, ÚZ 980008 ………………………………  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5161, ÚZ 980008 ………………………………  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5162, ÚZ 980008 ……………………….……..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5169, ÚZ 980008 …………………….………..  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5175, ÚZ 980008 ………………………………  o    1 tis. Kč 
 

c) bere na vědomí 

návrh rozpočtového opatření v oblasti výdajů v rámci stávajícího rozpočtu; jedná se o doplnění 

ORG – (čísla akcí) u investičních akcí, tyto akce jsou zapracovány do schváleného rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice pro rok 2018 na uvedených paragrafech a položkách, ale bez čísla 

akce (ORG) na kterou budou prostředky čerpány; dle pokynů Magistrátu města Ostravy mají nově 

veškeré investiční akce tzv. číslo akce (ORG) 
 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 ..........................................................  o 2 500 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121, ORG 1100009000000.....................  o 2 500 tis. Kč 

(Rekonstrukce tržnice) 
 

- sníží investiční výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 3500..........................................  o 10 000 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 1100006000000...  o 10 000 tis. Kč 

(Rekonstrukce KD Petřkovice) 
 

- sníží investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 .............................................................  o 710 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121, ORG 1100011000000........................  o 710 tis. Kč 

(Zateplení fasády bytového domu Hlučínská 17) 

1048/79 Rada městského obvodu 
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- sníží investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ..............................................................  o 150 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121, ORG 1100010000000.........................  o 150 tis. Kč 

(Rekonstrukce topení v obecních bytech) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3613, pol. 6121 .............................................................  o 300 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100012000000........................  o 300 tis. Kč 

(Kanalizační přípojka v restauraci Staré nádraží) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3613, pol. 6121 ............................................................  o 1 400 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100013000000......................  o 1 400 tis. Kč 

(Rekonstrukce fasády restaurace Staré nádraží) 
 

e) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 11 /2018, kterým se: 

- sníží běžné  výdaje na § 3745, pol. 5169 ..................................................................  o  100 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121, ORG 1100014000000.......................  o  100 tis. Kč 

- sníží běžné  výdaje na § 3111, pol. 5169 .................................................................  o  104 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121, ORG 1100014000000......................  o  104 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z § péče o vzhled obce – nákup služeb a z § MŠ – nákup služeb na 

investici v MŠ – opěrná zeď k poznávacímu záhonu užitkových a okrasných rostlin). 
 

f) projednala 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 

  

1049/79 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na nákup a instalaci světelné 

tabule na hřišti FC Odra Petřkovice 
 

b) doporučuje 

 zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo 9/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 6122 ................................................................  o  160 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ...............................................................  o  160 tis. Kč 

(Dotace FC Odra Petřkovice na nákup a instalaci světelné tabule na hřišti FC Odra Petřkovice) 

 

c) bere na vědomí 

žádost spolku „Projekt Hultschiner-Soldaten z.s.“ ze dne 28.02.2018 o  poskytnutí dotace pro rok 

2018 na „Poplatky v archivech a poplatky za vedení webových stránek“ ve výši 5 000,-Kč 

 

d) rozhodla 

poskytnout finanční dar pro rok 2018 Projektu Hultschiner-Soldaten ve výši 3 000,- Kč na 

financování rešerší poskytovaných vojenskými archivy v Německu, konkrétně na poplatky za 

údaje týkající se občanů Petřkovic 

 

e) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 12/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………..……  o   3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5222 ……………………………………..……...  o   3 tis. Kč 

 

f) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy za účelem finančního daru 
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1050/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bytového družstva u Svatého Jana, Ostrava-Petřkovice, ze dne 21. 2. 2018, zastoupeného 

předsedou představenstva Romanou Šulovou, o povolení výkopových prací na pozemcích parc. č. 

1906/50 a 1906/186 v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu opravy svislé izolace na 

bytovém domě č. p. 72, ul. Hlučínská. 
 

b) vydává 

souhlas s výkopovými pracemi na pozemcích parc. č. 1906/50 a 1906/186 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy z důvodu opravy svislé izolace na bytovém domě č. p. 72, ul. Hlučínská, pozemky 

budou následně uvedeny do původního stavu 

 
1051/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava bytu v domě č.p. 148/259“ uchazeči:  

MV Stavby Vjačka, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou: 258 670,94 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1052/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava sociálního zařízení na budově č.p. 

786“ uchazeči:  

MV Stavby Vjačka, s.r.o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena Milanem Vjačkou, jednatelem 

IČ: 28575148 

DIČ: CZ 28575148 

za cenu nejvýše přípustnou:  822 561,61 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1053/79   Rada městského obvodu 

 
a) projednala 

žádost ze dne 1. 3. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v budově č. p.139/239 ul. 

Hlučínská, Ostrava– Petřkovice, nájemní smlouva paní Ulrichové končí k 30. 04. 2018 

 

b) rozhodla 

o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3/2015/B, kterým se prodlužuje   nájemní 
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poměr na byt č. 4 o velikosti 41,64 m
2
, v 1. nadzemním podlaží na ulici Hlučínská č.p. 139/239 

v Ostravě–Petřkovicích, paní Markétě Ulrichové, r. nar. 1989, trvale bytem Hlučínská 139/239 

v Ostravě–Petřkovicích, na dobu určitou s účinností od 1. 5. 2018 do 31.7.2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3/2015/B  

 

1055/79 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci starosty o návrhu strojního čištění místních komunikací v Petřkovicích v roce 2018 

 

b) souhlasí 

s pravidelným čištění místních komunikací v Ostravě-Petřkovicích cca 1x za měsíc nad rámec 

čištění místních komunikací prováděných Ostravskými komunikacemi, a.s., na základě 

objednávky města 

 

c) ukládá 

tajemníkovi požádat Ostravské komunikace, a.s. o předložení cenové nabídky na toto čištění 

 
1056/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 48 m
2
 

 

1057/79 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

podanou výpověď z nájmu nebytových prostor dne 27.2. 2018 p. Libuší Dvořákovou, 

Ludgeřovice, jedná se o nebytové prostory v kulturním domě č.p. 139/239 na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, včetně žádosti o ukončení nájmu dohodou k 31. 3. 2018 

 

b) souhlasí   

s ukončením nájmu těchto nebytových prostor dohodou k 31.3.2018 

 

c) zmocňuje  

starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu 

1054/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost FC Odra Petřkovice z.s. ze dne 20. 2. 2018, o příspěvek na vřetenovou sekačku Jacobsen 

Triking 1900d, kterou klub nedávno zakoupil 

 

b) navrhuje 

zastupitelstvu Mob Petřkovice schválit spolku FC Odra Petřkovice příspěvek na nákup vřetenové 

sekačky ve výši 100. 000,- Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rady zastupitelstvu k rozhodnutí 
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1058/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vzdělávací pracovní cestu starosty p. Ivo Mikulici do Itálie ve dnech 19. - 28.5. 2018 v rámci 

sdružení obcí Hlučínska 

b) schvaluje 

úhradu finančních nákladů spojených s touto pracovní cestou 

 
1059/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Martina Heinische ze dne 1. 3. 2018 o povolení uspořádání soukromého svatebního 

ohňostroje  dne 16.6.2018 (sobota) na prostranství před Vilou na Landeku, adresa na Landeku 264, 

Ostrava – Petřkovice, v době 21:50 – 21:55 hodin 

 

b) nesouhlasí 

  s uspořádáním tohoto ohňostroje a nesouhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky      

statutárního města Ostravy č. 4/2012, ve znění novel, vila se nachází v NPP Landek. 

 
1060/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

uzavření Dohody o zabezpečení odborné praxe mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a SPŠ 

stavební, Opava, která se týká zabezpečení odborné praxe 1 žáka školy po dobu 14 dnů v měsíci 

květnu 2018, a s tím související peněžitý dar ve výši 800,- Kč Nadačnímu fondu SPŠ stavební, na 

podporu rozvoje středního školství, dar je poskytnut za výkon odborné praxe studenta jejich školy  

 

b) zmocňuje 

tajemníka podpisem této dohody 

 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  


