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U S N E S E N Í 
 

z 84. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. května 2018 

(č. 1111/84 – 1118/84) 

 

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

Omluveni :       - 

  

1111/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 9130//RM1418/126  ze dne 9.5.2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace ve výši    

233 tis. Kč na dofinancování oprav místních komunikací (ul. Balbínova); městský obvod se bude 

podílet na financování akce 10% ze skutečných nákladů 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 19/2018, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

  na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511....................................................................  o   233 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na dofinancování oprav místních komunikací (Balbínova) 

  na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 ...................................................................................  o   233 tis. Kč 

 

c) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 20 /2018, kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 3745, pol. 6123, ÚZ 3590............................................  o   25 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 , ORG 1100011000000.....................  o   25 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z péče o vzhled obce – nákup užitkového vozidla na bytové 

hospodářství – vícepráce na bytovém domě Hlučínská 17) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3745, pol. 6123, ÚZ 3590...........................................  o   14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169……………………….............................  o   14 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z péče o vzhled obce – nákup užitkového vozidla na projektovou 

dokumentaci  - kanalizační přípojka Sokolovna) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3745, pol. 6123, ÚZ 3590...........................................  o   38 tis. Kč 

- sníží běžné  výdaje na § 6171, pol. 5137.................................................................  o   16 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 6171, pol. 6122 , ORG 1100017000000....................  o   54 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z péče o vzhled obce – nákup užitkového vozidla a činnosti místní 

správy - DHDM na rekonstrukce EZS v budově ÚMOb) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 …………..………………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3122, pol. 5229 ………………………………………….  o    1 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z místní správy – konzultační a poradenské služby na příspěvek 

nadačnímu fondu SPŠ stavební v Opavě) 
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- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………….…………  o   20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5154 ………………………………………….  o   20 tis. Kč 

 (Přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu elektrické energie v bytech) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………....……………..……..…..  o   26 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ………………………..….………..…...  o   26 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na dofinancování oprav místních komunikací (ul. 

Balbínova) – spoluúčast 10%) 

 

a) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 

 

1112/84 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace ZŠ, Ostrava - Petřkovice na rok 2018 o částku 37 771,-  

Kč,  tj. celkem na rok 2018 odpisy  ve výši  1 256 197,- Kč; finanční prostředky budou na účet  

ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.06.2018 na první pololetí a na druhé pololetí k 15.12.2018; 

současně se nařizuje odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od 

přijetí výše uvedené částky 

(K navýšení odpisů dochází v souvislosti s převodem zahradních altánů a TZ místního rozhlasu 

v tělocvičně ZŠ k 1.1. 2018) 

 

b) schvaluje 

schvaluje rozpočtové opatření č.  21/2018, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 ................................................................  o  38 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ................................................................  o  38 tis. Kč 

(Navýšení odpisů ZŠ Petřkovice na rok 2018) 

 

         

1113/84 Rada městského obvodu 

a) projednala 

výši nájmu v nově zrekonstruovaných bytech ve 2.NP Kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínská 

v Ostravě- Petřkovicích 

 

b) rozhodla 

stanovit ve dvou nově zrekonstruovaných bytech ve 2.NP Kulturního domu nájemné ve výši 70,- 

Kč/m
2
; jedná se o byt č. 2 – nájemce p. Grebeníček a byt č. 4 – nyní bez nájemce 

 

 

1114/84 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Karla Hanyáše, o pronájem bytu 1+kk garsonka v 2.NP v KD; jedná se o nový byt, 

který vznikl přestavbou čísti nebytových prostor 

 

 



 - 3 - 

 

b) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 3 1+kk garsonka o výměře 38 m
2
 ve 2.NP budovy Kulturního domu na ul. 

Hlučínská č.p. 139 v Ostravě-Petřkovicích panu Karlu Hanyášovi, nar. 1963, bytem Podbělová 

č.p. 222, O.-Petřkovice, za nájemné ve výši 70 Kč/1m
2
/měsíc, na dobu neurčitou od 1.7.2018 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 

 

1115/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vícepráce u stavby „Zateplení bytového domu Hlučínská 17/254, Ostrava – Petřkovice“, jedná se 

o zhotovení 5 ks reklamních panelů vč. montáže  

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3. 2017 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a společností LEŠENÍ Ostrava s.r.o., který se týká: 

- rozšíření předmětu zakázky o vícepráce (zhotovení 5 ks reklamních panelů vč. montáže) v 

hodnotě 22.000,- Kč bez DPH, tj. 25.300,- Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

 

 

1116/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

méněpráce a vícepráce u stavby „Oprava místních komunikací v Ostravě – Petřkovicích“, jedná se 

o záměnu opravovaného úseku MK ulice Balbínovy, kdy rozdíl činí navýšení ceny díla o 

213.729,29 Kč bez DPH  

 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.4. 2018 mezi SMO, Městským obvodem 

Petřkovice a společností STAVIA – Silniční stavby a.s., který se týká: 

- méněprací a víceprací u opravy MK ul. Balbínova, kdy rozdíl činí navýšení ceny díla o 

213.729,29 Kč bez DPH, tj. 258.612,44 Kč vč. DPH 

 

c) zmocňuje 

starost   starostu podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 

1117/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Darovací smlouvy mezi SMO, Městským obvodem Petřkovice a Nadačním fondem 

SPŠ stavební, Opava, který se týká peněžitého daru ve výši 800,- Kč na podporu rozvoje středního 

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

 

b) zmocňuje 

tajemníka podpisem této smlouvy  
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 

1118/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu prostor určených k podnikání v 1. NP kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, o velikosti 436 m
2
 (restaurace, vinárna a kuchyně vč. 

souvisejících prostor), a to na dobu cca 2 roky do započetí rekonstrukce těchto prostor, za účelem 

provozování restaurace 


