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U S N E S E N Í 
 

z 84. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. července 2014 

 (č. 1226/84 – 1246/84) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 
 

 

1226/84 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 28 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3419, pol. 5169 ....................……..……………………  o       7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5175 .............................................................  o       6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5194 ..............................................................  o       1 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5139 ....................……..……………………  o       4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 .............................................................  o       4 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o     84 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3392, pol. 6122 .......................................................   o     84 tis. Kč 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice  schválit vlastní rozpočtové opatření č. 33/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................    o  180 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 .......................................................    o  180 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................    o  850 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3429, pol. 6121 .......................................................    o  850 tis. Kč 

    

c) bere na vědomí   

usnesení Rady města č.10339827/RM1014/136 ze dne 24. června 2014, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se schvaluje změna účelu použití přidělených finančních prostředků 

ve výši 1 400 tis. Kč z neinvestičních výdajů na opravu ul. Kosatcova na investiční akci „Úprava 

terénu na pozemku parc.č. 1900/1“ 
 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 26 /2014, kterým se: 
 

- sníží neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113, ORG 11 .............  o   1 400 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery od obcí na  pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 3927............  o   1 400 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113, ORG 11 ..........................   o   1 400 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3927 ..............     o   1 400 tis. Kč 
 

e) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2625/ZM1014/33 ze dne 25. června 2014, Zprávu o výsledku 

hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2013 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i 

finanční vypořádání s městskými obvody 
 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 27/2014, kterým se: 

-zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 6402 ..........................  o  22 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ..................................................................................  o  22 tis. Kč 
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g) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 29/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 ...................................................................  o  35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5021 .................................................................  o  35 tis. Kč 
 

h) ukládá 

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

 
1227/84 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ukončení nájemního poměru bytu č. 4 v domě č.p. 334 na ulici Petřkovická v Ostravě – 

Petřkovicích nájemci  panu  Davidu Komárkovi, nar. 22.2.1974,  dohodou ke dni 31.07.2014 

 
1228/84 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku z důvodu krádeže v kulturním domě, kdy vyšetřování policie ČR  bylo již  

odloženo, jedná se o: uhlová bruska Makita GA5030 v pořizovací hodnotě 1 490,- Kč a vrtačka 

s příklepem Makita HR 2450 v pořizovací ceně  3 190,- Kč 

 
1229/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

rozhodla o pronájmu pozemků parc. č. 467/9, 467/8, 467/7, 467/6 a 467/5 o celkové výměře 14 

m
2 

(pod stavbami garáží)
 
v kat.území Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, 

paní Elišce Konkolové, Školní 38, Markvartovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.8.2014 
  
b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1230/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 240 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

panu Josefu Dustorovi, Petřkovická 334, O.- Petřkovice, za účelem využití jako zahrada, od 1.8. 

2014 na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok a od 1.8.2015 za 480,-Kč/za rok, na dobu 

neurčitou  
 

b) rozhodla 

o pronájmu část pozemku parc.č. 1571 o výměře 198 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

Markétě  Blchové, Petřkovická 334, O.- Petřkovice, za účelem využití jako zahrada, za nájemné 

ve výši 396,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s účinnosti od 1.8.2014  
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem nájemních smluv 

 
1231/84 Rada městského obvodu 

a)rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 477/3 (pod stavbou garáže) o výměře 32 m
2 

v kat.území Petřkovice 
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1234/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zrušení zakázky malého rozsahu s názvem ,,Oprava komunikací v Ostravě – Petřkovicích“, 

kterou schválila Rada městského obvodu Petřkovice dne 18.3.2014 usnesením č. 1116/76, 

z důvodu nepřiřazení finančních prostředků statutárním městem Ostrava 

 

1235/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zrušení zakázky malého rozsahu s názvem ,,Rekonstrukce kanalizace ul. Hluboká“, kterou 

schválila Rada městského obvodu Petřkovice dne 12.11.2013 usnesením č. 1016/70, z důvodu 

nepřiřazení finančních prostředků statutárním městem Ostrava 

 

u Ostravy, za nájemné ve výši 320,-Kč/rok, p. René Volnému, Hlučínská 119/244, O.- 

Petřkovice, na dobu neurčitou,  s účinnosti od 1.8.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1232/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 477/1 o výměře 168 m
2 

v kat.území Petřkovice u Ostravy, za 

účelem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 336,-Kč/rok, p. René Volnému, Hlučínská 

119/244, O.- Petřkovice, na dobu neurčitou od 1.8.2014 
 

b) zmocňuje, 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
1233/84 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. M. Dohnalové, ze dne 24.6.2014, o instalaci zpomalovacího retardéru na místní 

komunikaci ul. Balbínova (místní část Nordpol) 
 

b) nesouhlasí 

s instalací zpomalovacího retardéru na místní komunikaci ul. Balbínova   
 

c) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby odpovědět žadatelce dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 31.07.2014 

1236/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dešťová a kanalizační přípojka pro bytový 

dům č.p. 118“ uchazeči: 

Lešení Ostrava, s. r. o. 

zastoupená Martin Piecha - jednatel 

se sídlem:  Jahodová 534/1, Ostrava - Petřkovice 

IČ: 28655664    DIČ: CZ28655664 

za cenu nejvýše přípustnou: 247 929,78 Kč bez DPH 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1237/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci „Výstavba 

tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě – Petřkovicích - projektová dokumentace“ uchazeči: 

Petr Lichnovský architektonická kancelář, s.r.o. 

zastoupená Ing.Arch. Petrem Lichnovským 

se sídlem:  Suvorovova 46/3, Ostrava - Zábřeh 

IČ: 26833611,  DIČ: CZ26833611 

za cenu nejvýše přípustnou: 757.000,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1238/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

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

pilíře za účelem venkovní lezecké stěny“ v rozsahu předložené projektové dokumentace, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 31.7. 

2014 

 

1239/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Plot z betonových 

tvarovek u bytového domu č.p. 118“ v rozsahu předloženého zadání, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 31.7. 2014 

 
1240/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Sportovní areál u ZŠ 

č.p. 136 v O. – Petřkovicích“ v rozsahu předložené projektové dokumentace, třem společnostem 

dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 31.7. 2014 

 

1241/84 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. N. Grichnikové, Ludgeřovice, ze dne 25.6. 2014,  o rozšíření sortimentu v pronajatém 

nebytovém prostoru ve zvýšeném přízemí kulturního domu 
 

b) souhlasí 

s rozšířením sortimentu v pronajatém nebytovém prostoru ve zvýšeném přízemí kulturního 

domu o koženou galanterii, dárkové zboží a second hand (outlet), s účinnosti od 1.8.2014 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 
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1242/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. Anny Foltýnkové, O.- Petřkovice, ze dne 25.6. 2014, o prodloužení pronájmu místnosti 

v 1. patře KD (obřadní síň) za účelem cvičení jógy pro ženy 1 x týdně ve středu od 18:00 do 

19.30 hodin 
 

b) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. patře KD (obřadní síň), a to vždy ve 

středu od 18:00 do 19:30 hodin, p. Anně Foltýnkové, Neukončená 458, O.- Petřkovice, na dobu 

určitou od 1.9.2014 do 30.6.2015, za nájemné 100,- Kč/za cvičení 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku nájemní smlouvy 

 
1243/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o pronájem nebytového prostoru v 1. patře kulturního domu č.p. 139 na ul. 

Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v 1. patře kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské, o 

velikosti 57 m
2
 

 
1244/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce, mezi ČR – Hasičským záchranným sborem MS 

kraje a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se týká opravy výrobního čísla u 3 ks 

zapůjčených ručních radiostanic pro potřeby zásahové jednotky SDH Petřkovice 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu tohoto dodatku 

 
1245/84 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo mezi společností STAVIA – Silniční stavby a.s. a SMO – městským 

obvodem Petřkovice, která se týká akce „Oprava havárie přípojky kanalizace kulturního domu a 

následná oprava zpevněných na parcele č. 151/1 a část 153/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy“  
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy o dílo 

 
1246/84 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

změnu účelu užití přidělených finančních prostředků na opravu ul. Kosatcova, kde se 

doprojektovala kanalizace a došlo by k znehodnocení povrchů, finanční prostředky budou 

použity na úpravu terénu na pozemku parc.č. 1900/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

 

 

b) rozhodla 

o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi SMO-MOb Petřkovice a společnosti STAVIA-

Silniční stavby, a.s., který se týká změny účelu použití finančních prostředků ve výši 1.400 tis. 

Kč 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

 


