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U S N E S E N Í 
 

z 85. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. května 2018 

(č. 1119/85 – 1133/85) 

 

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

Omluveni :       Mgr. M. Konečná 

  

1119/85 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 22/2018, kterým se: 

- sníží běžné  výdaje na § 6409, pol. 5901....................................................................   o   6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331....................................................................  o   6 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku MŠ na uspořádání Dne dětí)  

 

- sníží běžné  výdaje na § 6409, pol. 5901...................................................................  o  15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5123...................................................................  o  15 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na probourání průchodu v MŠ)  

 
1120/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice  zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2017 za 

účetní období od 1.1.2017 – 31.12.2017; součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, 

výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis; současně bere na 

vědomí přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2017 z účtu 431 na účet 432 ve výši  

25 162 269,84 Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku MOb Petřkovice za rok 2017 zastupitelstvu ke schválení 

Z: starosta 

 
1121/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2017 

 

b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2017 zastupitelstvu ke 

schválení 

Z: starosta 

 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2017 k zapojení do rozpočtu roku 2018 ve výši 2 765 420,99 Kč 
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d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit  zapojení volných zdrojů ve výši 2 765 420,99 Kč do 

rozpočtu roku 2018 takto: 
 

- na zateplení domu k Černavám 239/5 (restaurace Staré nádraží) …………..……...  1 600 tis. Kč 

- na opravu soc. zařízení na budově č.p. 786 (sokolovna)............................................   500 tis. Kč 

- finanční dotace FC ODRA Petřkovice .......................................................................  100 tis. Kč 

   (na činnost v roce 2018) 

- do rezerv na dotace místním organizacím (Senioři ČR, Český zahrádkářský svaz, Sbor 

dobrovolných hasičů, TJ Ostrava Petřkovice) ………………….……………………  70 tis. Kč 

- na nákup materiálu na silnice (retardér)………………………………………………   20 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v bytech  ………………………………….……………  10 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v nebytových prostorách……………..….…………….  10 tis. Kč 

- na úhradu plynu v nebytových prostorách …………………………………………...  10 tis. Kč 

- na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby zeleně v obci ………….……  5 tis. Kč 

- na nákup materiálu při péči o vzhled obce ……………………………………………  10 tis. Kč 

- na nákup DHDM na ÚMOb ………………………………………………………….  10 tis. Kč 

- na opravy a udržování v budově ÚMOb ……………………………..……………….  20 tis. Kč 

- do rezerv ………………………………………………………………………....…...  400 tis. Kč 

 

e) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 23/2018, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ................................................................................  o  2 765 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100013000000.................  o  1 600 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3412, pol. 5171 …………………....……….………..  o     500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 3419, pol. 5222 ...................................................  o     100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o       70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5139 .............................................................  o       20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5154 ...............................................................  o       10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ...............................................................  o       10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ...............................................................  o       10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 ...............................................................  o        5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 ..............................................................  o      10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ..............................................................  o      10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ..............................................................  o      20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………..........  o    400 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2018 zastupitelstvu ke 

schválení 

Z: starosta 

 
1122/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok  2017 ve výši  972,--  Kč a jeho 

zapojení do rozpočtu roku 2018 
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b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo 24/2018, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .......................................................................................  o  1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 …………………….……………..  o  1 tis. Kč 

 
1123/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti AELcompany s.r.o., Praha - Nové Město, ze dne 14.5. 2018, o schválení 

záměru výstavby montážních hal na pozemcích parc. č. 1454/22 a 1454/1 v kat. území Petřkovice 

u Ostravy; v 1. etapě je plánována výstavba haly s části administrativní a výrobní, v dalších 

etapách výstavba dvou hal 

 

b) souhlasí  

se záměrem výstavby montážních hal na pozemcích parc.č. 1454/22 a 1454/1 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, dle předložené studie, zpracované Ing. Arch. Tomášem Jungem 

 

1124/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Vojtěcha Tomečka, O.- Petřkovice,  ze dne 14.5. 2018, o zřízení sjezdu  z pozemku parc. č. 

1107/1 na účelovou komunikaci (ul. K Černavám) na pozemku parc. č. 1903/1 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy pro plánovanou stavbu rodinného domu; sjezd bude proveden ze zámkové dlažby 

olemovaný obrubníky; v místě napojení na komunikaci bude obrubník naležato 

 

b) vydává 

souhlas se zřízením sjezdu z pozemku parc. č. 1107/1 na účelovou komunikaci (ul. K Černavám) 

na pozemku parc. č. 1903/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

1125/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti MV INVEST VJAČKA s.r.o., ze dne 18.5.2018,  o prodej části pozemku parc. 

č. 1768/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy,  o výměře 885 m
2
,  pozemek se nachází v blízkosti pozemku 

žadatele – Green hotelu 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1768/3 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy o výměře 885 m
2
  

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

Z: starosta 

 
1126/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Eltom s.r.o., ze dne 23.5.2018, která na základě plné moci zastupuje společnost 

ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, v pozemku parc. č. 1535/1 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, v délce 6,2 m dle 

geom. plánu č. 2088-IP17770/2018, za úplatu 2 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
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b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SMO, MOb Petřkovice se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., k pozemku parc. č. 1535/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, za účelem uložení a 

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, v délce 6,2 m dle geom. plánu č. 2088-

IP17770/2018 za úplatu 2 800,- Kč + DPH v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

1127/85 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost p. Moniky Janků ze dne 23.5. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v obecním 

domě č. p. 334 ul. Petřkovická, Ostrava – Petřkovice, nájemní smlouva paní Janků končí k 31. 5. 

2018 

 

b) rozhodla 

o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2016/B/1, kterým se prodlužuje nájemní 

poměr na byt č. 1 o velikosti 87 m
2
, ve 1. nadzemním podlaží na ulici Petřkovická č.p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích paní Monice Janků, r. nar. 1978, trvale bytem Petřkovická č. p. 334 

v Ostravě – Petřkovicích na dobu určitou 3 měsíců s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2016/B/1 

1128/85 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost  ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice p. Miroslavy Hrubé, ze dne 14.5.2018, o 

poskytnutí mimořádného navýšení rozpočtu MŠ o částku 6 000,- Kč na nákup dárkových 

předmětů na akci 8.6. 2018 „Pasování předškoláků“ 

 

b) rozhodla 

o poskytnutí mimořádného navýšení rozpočtu MŠ o částku 6 000,- Kč na tuto akci 

1129/85 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost  p. Petry Skácelíkové, O.- Petřkovice, ze dne 21.5.2018, která je nájemcem nebytového 

prostoru v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské (vinotéka), o řešení situace s parkováním před tímto 

domem, kdy navrhuje zkrátit povolenou dobu parkování z 1 hodiny na 30 minut, a prodloužit toto 

omezené parkování z doby 8 – 16 hod na 8 – 18 hod; důvodem je parkování návštěvníků blízké 

horolezecké stěny a z posilovny, kteří tam stojí déle  

 

b) rozhodla 

nezkrátit dobu omezeného stání z 1 hod na 30 minut 

 

c) rozhodla 

prodloužit dobu omezeného stání na dobu od 8 do 18 hodin 
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1130/85 Rada městského obvodu 

a) projednala  

projednala žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice ze dne 28.5. 2018 o povolení 

stavebních úprav – nové dveře mezi spojovací chodbou a šatnou dětí 
 

b) souhlasí 

provedením stavebních úprav v budově mateřské školy na adrese U Kaple 670, Ostrava – 

Petřkovice, v rozsahu: nové dveře mezi spojovací chodbou a šatnou dětí 
   
c) souhlasí  

s financování těchto stavebních úprav z rozpočtu městského obvodu do celkové výše 15000 Kč 

vč. DPH 

1131/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

nabídku společnosti Asental Land s.r.o. na převod pozemků parc.č.. 1519/2, 1642/3,  99/7 a 1339 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s převodem těchto 4 pozemků do vlastnictví statutárního města Ostravy 

 

c) souhlasí 

s následným svěřením těchto pozemků do správy městského obvodu Petřkovice 

1132/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ukončení dodávek elektřiny do objektů městského obvodu Petřkovice stávajícím dodavatelem One 

Energy & One Mobile a.s. Ostrava a následné dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností Amper Market a.s., Praha 4, IČ: 24128376,  která se týká dodávky 

elektřiny do objektů městského obvodu Petřkovice v období od 15.6. 2018 do 31.12. 2018, na 

základě výběrového řízení statutárního města Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

1133/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ukončení dodávek zemního plynu do objektů městského obvodu Petřkovice stávajícím 

dodavatelem One Energy & One Mobile a.s. Ostrava a následné dodávky zemního plynu 

dodavatelem poslední instance 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností Pražská plynárenská, a.s., Praha 1, IČ 60193492, která se týká 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

dodávky zemního plynu do objektů městského obvodu Petřkovice v období od 1.6. 2018 do 31.12. 

2018, na základě výběrového řízení statutárního města Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 


