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U S N E S E N Í 
 

z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. dubna 2018 

(č. 1075/81 – 1088/81) 

  

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

Omluveni                   : R. Schmuch 

  

1075/81 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 16 /2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o   175 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121 , ORG 110001500000...................  o   175 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na nové topení v nebytovém prostoru Hlučínská 17 – 

lékárna 
 

vlastní rozpočtové opatření č. 17 /2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o   40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ..............................................................    o   40 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na opravu kamerového systému na budově ÚMOb 

 
1076/81 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

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

725 29 Ostrava – Petřkovice za rok 2017, 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 2017, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha 

a inventarizační zpráva 

 
1077/81 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

kladný hospodářský výsledek  přísp. organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice za rok 2017 

ve výši 179 965,46 Kč, z toho 141 601,62 Kč v hlavní činnosti a 38 363,84 v hospodářské činnosti 
 

b) schvaluje    

kladný hospodářský výsledek přísp. organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice za rok 2017 

ve výši 40 277,61 Kč 
 

c) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 179 965,46 Kč Základní škole  

Ostrava – Petřkovice do rezervního fondu 
 

d) souhlasí 

s převodem kladného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 40 277,61 Kč Mateřské škole 

Ostrava -Petřkovice  do rezervního fondu 
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1078/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Veroniky Zarecké, O.- Petřkovice, ze dne 21. 3. 2018, o pronájem části pozemku parc. č. 

1903/1 o výměře 55 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem vjezdu na pozemek, a žádost 

o souhlas o právu provést stavbu 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1903/1 o výměře 55 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
1079/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost firmy Ing. Barteček, Praha 2 – Vinohrady, ze dne 21. 3. 2018, o vyjádření k plánované 

stavbě „Ostrava, Petřkovice, Mikula, NNk“ na pozemku parc. č. 1915/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
 

b) souhlasí 

s plánovanou stavbou „Ostrava, Petřkovice, Mikula, NNk“ na pozemku parc. č. 1915/1 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, dle přiložené situace 

 
1080/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava, ze dne 21. 3. 

2018, o vyjádření k PD pro stavbu „Vodovodní přípojka k čerpací stanici“ v délce 2,7 m na 

pozemcích parc. č. 1920 a 1089/2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) nesouhlasí  

s projektovou dokumentací pro územní souhlas pro stavbu „Vodovodní přípojka k čerpací stanici“ 

na pozemcích parc. č. 1920 a 1089/2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, jedná se o odbočku z místní 

komunikace Jahodová, která byla nově zaasfaltována v 10/2017 

1081/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Václava Šafrána, Ostrava-Hošťálkovice, ze dne 28. 3. 2018, o zpevnění příjezdové 

komunikace a provedení povrchové úpravy (finální povrch) na pozemcích parc. č. 961/1 a 962 k 

pozemku parc. č. 963 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy; souhlas s umístěním a provedením 

zpevněné příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 962 byl projednán na 63. radě dne 20. 6. 

2017 

 

b) nesouhlasí 

s provedením povrchové úpravy (finální povrch) na příjezdové komunikaci na pozemcích parc. č. 

961/1 a 962 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, jedná se o účelovou komunikaci – sjezd z MK Včelařská  

1082/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Václava Šafrána, Ostrava-Hošťálkovice, ze dne 28. 3. 2018, o vyčištění pozemku parc. č. 

962 v k. ú. Petřkovice u Ostravy od odpadků a nežádoucí vegetace 
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1085/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu prostor sloužících k podnikání v 1. NP (místnost za vstupem do KD) v budově 

Kulturního domu na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích č. p. 139/239, o výměře 48 m
2
, p. 

Jarmile Pročkové, Balbínova 365/41, O. - Petřkovice, IČ 07018495, za nájemné ve výši 730,-

Kč/1m
2
/rok + platba za služby (vytápění, el. energie, vodné a stočné), za účelem provozování 

sběrny (čistírny) prádla a oděvů, nabídky dárků a ateliéru šitíčko, na dobu určitou 2 let od 1. 5. 

2018 do 30. 4. 2020 
 

b) zmocňuje   

starostu podpisem smlouvy o nájmu 

 

 

 

 

b) souhlasí 

s vyčištěním pozemku od odpadků a nežádoucí vegetace za podmínky, že toto vyčištění provede 

žadatel na vlastní náklady 

1083/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

prvního stupně“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín 

pro podání nabídek je do dne  13. 4. 2018 

1084/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vytápění 

bytového domu-nebytový prostor-lékárna“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého 

materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  13. 4. 2018 

1086/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Ing. Martin Barteček ze dne 21. 3. 2018, která na základě plné moci zastupuje 

společnost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu Ostrava – Petřkovice, Mikula, NN, jedná se podzemní kabelovou přípojku NN 

0,4kV v délce cca 21 m v pozemku parc. č. 1915/1 (konec ul. Hluboká) 

 

b) rozhodla 

o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, Mob Petřkovice se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Martin 

Barteček“ pro stavbu „Ostrava-Petřkovice, Mikula, NN“ k pozemku parc. č. 1915/1 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, jedná se podzemní kabelovou přípojku NN 0,4 kV v délce cca 21 m v 

pozemku parc. č. 1915/1 (konec ul. Hluboká) 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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 1087/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 2014, mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a spolkem Tělovýchovná jednota Ostrava – Petřkovice, z. s.,  kterým se upravuje 

provoz tělocvičny na adrese u Sokolovny 786/2A od 1. 4. 2018 

 

b) rozhodla   

o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 2014, mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a spolkem Tělovýchovná jednota Ostrava – Petřkovice, z. s., IČ 45210551, kterým se 

upravuje provoz tělocvičny na adrese u Sokolovny 786/2A, od 1. 4. 2018, vč. úpravy výše nájmu 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 

 1088/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

udělení pamětní medaile k 30. výročí založení Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s., a 

to městskému obvodu Petřkovice, a to za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti klubu s tím, 

že tato medaile bude udělena při slavnostním setkání k 30. výročí založení KPHMO, z. s. dne 16. 

6. 2018 

 

 
 

  Ivo Mikulica   Rudolf Schmuch 

     starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

 


