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U S N E S E N Í 
 

z 79. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. dubna 2014 

 (č. 1149/79 – 1158/79) 

  

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 
 
 

1149/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 11 /2014, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5139 ..............................................................  o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ..............................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 3613, pol. 5171  ............................................................  o    20 tis. Kč  

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ...............................................................  o    25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ...............................................................  o    25 tis. Kč 

 

b) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ……………………………………….   o    37  tis. Kč 

- zvýší příjmy na § 3111, pol. 2122 .......................................................................   o      2  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331 .............................................................   o      2  tis. Kč 
 

c) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 9774/RM1014/128 ze dne 22. dubna 2014 o poskytnutí 

účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši  3 200,- Kč jako 

refundaci nákladů spojených s finančním příspěvkem SMO na čipování psů za období do 

31.12.2013 s finančním plněním v roce 2014 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 13/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1031 .........................  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031 .................................................  o    4 tis. Kč 

 

e) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 9714/RM1014/127 ze dne 15. dubna 2014, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se poskytne neinvestiční transfer našemu MOb celkem ve výši 

3 500 tis. Kč, z toho na opravu cesty ul. Kosatcova 1 400 tis. Kč a dále na opravu celé cesty 

k obytným domům v oblasti Nordpól ve výši 2 100 tis. Kč 

 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 14/2014 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113, ORG 11..... o   3 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113, org 11................................. o   3 500 tis. Kč 
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g) ukládá 

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

 
1150/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle přiložené tabulky pro Základní školu Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 

pro rok 2014 a to ve výši 555 938,- Kč, finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve dvou 

splátkách a to k 15.6.2014  a k 15.12.2014 

 

b) nařizuje 

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

částky 

 

c) schvaluje 

odpisový  plán dle přiložené tabulky pro Mateřskou školu Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670 

pro rok 2014 a to ve výši 228 190,- Kč, finanční prostředky budou na účet MŠ zaslány ve dvou 

splátkách a to k 15.6.2014  a k 15.12.2014 

 

d) nařizuje 

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

částky 

 
1151/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136,  

725 29  Ostrava – Petřkovice za rok 2013, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a  

ztrát, příloha a inventarizační zpráva 

 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670,      

725 29 Ostrava – Petřkovice za rok 2013, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

příloha a inventarizační zpráva 

 
1152/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky MŠ U Kaple 670, 725 29 Ostrava – Petřkovice na vyřazení majetku z účetní 

evidence MŠ v roce 2014 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence MŠ  U Kaple 670,  725 29 Ostrava – Petřkovice takto: 

- ve výši     18 835,-  Kč z účtu 028  

- ve výši     40 250,-  Kč z účtu 021   

dle předloženého seznamu, jedná se o hrací prvky likvidované v souvislosti s úpravou školní 

zahrady 
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1153/79 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého návrhu z účtu 028 0000 DDHM (Drobný 

dlouhodobý hmotný majetek) v hodnotě 164 999,80 Kč k 30.4.2014, jedná se o nefunkční 

počítačovou techniku z let 2002-2007  

 
1154/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 2 o velikosti 2+1, s WC, předsíní, spíží, koupelnou a sklep o výměře 105 m
2
, 

nejedná se o byt se sníženou kvalitou, v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích, panu Josefu Dustorovi,  nar. 11.3.1957, trvale bytem Syllabova 1197/19b, Ostrava 

– Vítkovice, a to na dobu určitou s účinností od 1.6.2014 – 31.5.2015 

        

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1155/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 206 m
2
 v kat.území Petřkovice u 

Ostravy 

 
1156/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti PROFI PROJEKT  s.r.o., Collo-louky 126, Frýdek – Místek ze dne 

18.4.2014, o vyjádření k sítím k projektované akci „ Ostrava, Balbínova, NNv“ 

 

b) sděluje, 

že na pozemcích dotčených akcí „Ostrava, Balbínova, NNv“ nemá ve své správě žádné 

inženýrské sítě 

  
1157/79 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava komunikace pro pěší před budovou 

základní umělecké školy“ uchazeči: 

MV STAVBY Vjačka s.r.o. 

zastoupená p. Milanem Vjačkou 

se sídlem: Markvartovická 1334/a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148, DIČ: CZ28575148  

za cenu nejvýše přípustnou: 205 931,12 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
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              Ivo Mikulica                                                                                                                

                 starosta                                                                                                 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 
 

                      Jiří Dřevjaný                                                                                                               

                       místostarosta                                                                                                 

        Městského obvodu Petřkovice                                    

  
 

 

 

1158/79 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 22.4. 2014 o zaslání souhlasu se svěřením zatrubnění 

Petřkovického potoka v délce 375,55 m, které se nachází pod komunikací Hlučínská a pod 

chodníkem podél této komunikace 

 

b) konstatuje, 

že výše uvedené zatrubnění je ve špatném technickém stavu a městský obvod nedisponuje 

finančními prostředky na jeho opravu popř. rekonstrukci  

 

c) souhlasí 

se svěřením zatrubnění Petřkovického potoka v délce 375,55 m městskému obvodu Petřkovice 

za podmínky, že Statutární město Ostrava uvolní v následujících letech finanční prostředky na 

rekonstrukci tohoto zatrubnění 

 

d) ukládá 

starostovi starostovi odpovědět majetkovému odboru MMO dle rozhodnutí rady 

 


