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U S N E S E N Í 
 

z 85. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. srpna 2014 

 (č. 1247/85 – 1270/85) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  Mgr. Daniel Havlík – starosta obce Ludgeřovice, ing. Přemysl Váňa – za obec 

Ludgeřovice 
 

1247/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí   

informaci zástupců obce Ludgeřovice k neprovedeným kanalizačním odbočením k domům č.p. 

148 a 257 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v rámci akce ,,Splašková kanalizace Ludgeřovice“ 

  
1248/85 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 30 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ....................……..…………………….    o    54 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ..............................................................    o    12 tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5909 ..............................................................    o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 ..............................................................    o    40 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 ...............................................................    o    20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 ..............................................................    o    20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................   o  130 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ........................................................    o  130 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 3392, pol. 6122 ........................................................    o    12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 ..............................................................    o    12 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 ................................................................   o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5166 ...............................................................   o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 ................................................................   o      8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5169 ...............................................................   o      8 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5139 ................................................................   o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5169 ...............................................................   o      4 tis. Kč 
 

b) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10573/RM1014/137 ze dne 22. července 2014, kterým schválila změnu 

krytí dotací poskytnutých na základě usnesení rady města č. 9960/RM1014/131 ze dne 13. 

května 2014 městskému obvodu Petřkovice, jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 914 tis. Kč na 

vyhotovení PD opravy elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru v kulturním domě a dále 

investiční dotaci ve výši 2 600 tis. Kč na akci Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové 

úpravy na parc. č. 166, 165/2 a 165/1 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 31 /2014, kterým se: 

sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 3913 ......  o  2 600 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221 ÚZ 8113, ORG 3913 .....  o  2 600 tis. Kč 

- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 .........................  o    914 tis.  Kč 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 ....................  o    914 tis.  Kč 
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- sníží kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 ..................  o  2 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3913 ..................  o  2 095 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6122, ÚZ 8113, ORG 3913 ..................  o     505 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5169, ÚZ 93 .................................................  o     914 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169, ÚZ 8113 ............................................  o     914 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
1249/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

schválit dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2013/B, kterým se prodlužuje nájem na byt č. 1 o 

velikosti 2+1 s předsíní, koupelnou, WC a spíží, v 1. nadzemním  podlaží domu č.p. 334 na ulici 

Petřkovické v Ostravě – Petřkovicích slečně Markétě Blchové, nar. 26.7.1992 na dobu určitou 

jednoho roku, s účinností od 1.9.2014 do 31.08.2015 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

        
1250/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2014 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelových dotací a grantů včetně úhrad 

služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 2. pololetí roku 2014 příjemcům takto: 

Sdružení důchodců ČR        10 000 -  na celoroční činnost  

FC ODRAPetřkovice     100 000 -  na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na údržbu 

 areálu,na údržbu, ošetřování trávníku, na rekonstrukci                                                             

travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, hal a hřišť,                                                            

na úhradu cestovních nákladů k zápasům jednotlivých                                                            

kateg., na materiální zabezpečení jednotlivých kateg.,                                                            

na úhradu startovného na turnajích mládež. kategorií  

Sbor dobrovolných hasičů    15 000 -  na akce a činnost v roce 2014  a na obnovu materiálně 

technické základny 

Nadace Landek                     5 000 -   na činnost nadace 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MO schválit rozpočtové opatření č. 32/2013 kterým se: 

-sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………   o    130  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)……………….    o      10  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) …………………………    o    100  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) …………………………….    o      15  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek)  .............................    o         5 tis. Kč 

     
1251/85 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici č. 2/2014 o podrozvahové evidenci s účinností od 1.9.2014, současně se ruší platnost 

stávající Směrnice  č. 2/2011 o podrozvahové evidenci  ze dne 22.2.2011 
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1255/85 Rada městského obvodu 

a)projednala 

žádost p.Marie Kršíkové, O.-Petřkovice, ze dne 7.8.2014, o souhlas se vstupem a uložením 

vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 1559/1 a 2082 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

se vstupem a uložením vodovodní  přípojky na pozemcích parc.č. 1559/1 a 2082  v kat. území 

 

b) schvaluje 

účetní směrnici č. 3/2014 o časovém rozlišení  s účinností od 1.9.2014, současně se ruší platnost 

stávající Směrnice č. 3/2011 o časovém rozlišení ze dne 22.2.2011 

 

c) schvaluje 

Směrnici č. 4/2014 o inventarizaci majetku a závazků  s účinností od 1.9.2014, současně se ruší 

platnost stávající Směrnice č. 2/2012 o inventarizaci ze dne  14.08.2012 

 

d) schvaluje 

Směrnici č. 5/2014 o evidenci  majetku  s účinností od 1.9.2014, současně se ruší platnost 

stávající Směrnice č. 5/2011 o evidenci majetku ze dne 22.2.2011 

 
1252/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 605/1 o výměře 25 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy p. 

Anežce Návratové, ,,Bufet MAGNOLIE“, Hlučínská 118, O.- Petřkovice, za účelem využití 

jako venkovní posezení, za nájemné ve výši 300,- Kč/za rok, na dobu neurčitou od 1.9.2014  

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 
 

1253/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc.č. 82/1 o výměře 17 m
2
 (pod přístavbou) v kat. území Petřkovice 

u Ostravy p. Jaroslavu Mikáčovi, U Sokolovny 157, O.- Petřkovice, za nájemné ve výši 300,- 

Kč/za rok, na dobu neurčitou od 1.9.2014  

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 
1254/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPD, a.s., Paskov ze dne 23.7.2014, o povolení vstupu na 

pozemky parc.č. 1260/1, 1260/35, 1260/41, 1260/45, 1813/2, 1906/139, 1906/142, 1981/1, 

1981/2, 1981/5, 268/2, 472, 477/1 a 536 v kat. území Petřkovice u Ostravy z důvodu provedení 

kontrolního atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) 

 

b) souhlasí  

se vstupem na výše uvedené pozemky a s provedením atmogeochemického průzkumu 
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Petřkovice u Ostravy 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 

 
1256/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., odšťěpný závod Ostrava, ze dne 31.7.2014, o 

souhlas s umístěním stavby „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“ na pozemcích parc.č. 1917 a 

1900/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy ve správě městského obvodu Petřkovice, jedná se o 

nové stoky T13-2 na ul. Podbělova a T13b2 na ul. Šilheřovická   
 

b) vydává 

souhlas s umístěním stavby „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“ na pozemcích parc.č. 1917 a 

1900/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
1257/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. P. Vaculíka, O. - Petřkovice ze dne 7.8.2014, o posouzení stavu chodníku na ul. 

Ryšlinkova mezi domy č.p. 162 a 163 
 

b) rozhodla 

zařadit opravu chodníku do plánu investic v následujících letech 

 

1258/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. M. Lose,  O.- Petřkovice, ze dne 21.7.2014, o vyřešení vsakování nebo odtok dešťové 

vody na komunikaci, pozemek parc.č. 2080 (ul. Balbínova) v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
1259/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spol. HUTNÍ PROJEKT Ostrava a.s, Ostrava, ze dne 8.8.2014, o souhlas s umístěním 

stavby „Dostavba plošné kanalizace Ostrava, Petřkovice – kanalizační stoka T (II.a III. etapa) – 

změna napojení do stoky T7“ na pozemcích parc.č. 435/2, 434/2, 1928/1, 440/8 a 440/16 v kat. 

území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

souhlas s umístěním stavby na výše uvedených pozemcích ve správě městského obvodu 
 

c) vydává 

kladné stanovisko k této projektové dokumentaci 

 
1260/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce mostního pilíře za účelem 

venkovní lezecké stěny“ uchazeči: 

MV Stavby Vjačka, s. r. o. 
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1262/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Sportovní areál u ZŠ č.p. 136 v O. – 

Petřkovicích“ uchazeči: 

STAVIA-silniční stavby,a.s. 
zastoupená předsedou předst. Jiřím Slívou a místopředsedou předst. František Kročilem 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 25864092, DIČ: CZ25864092  

za cenu nejvýše přípustnou: 5 578 545,11 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo, po získání fin. prostředků ze SMO 

 
1263/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

2 došlé žádosti na pronájem nebytového prostoru ve zvýšeném přízemí kulturního domu č.p. 139 

o výměře 81 m
2
 (bývalý secondhand)  

b) rozhodla 

nepronajmout tento nebytový prostor na účely, které předložili 2 zájemci o pronájem 

 

c) ukládá 

tajemníkovi odpovědět dle rozhodnutí rady 

 
1264/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru určeného k podnikání, uzavřené mezi 

zastoupená Milanem Vjačkou  - jednatelem 

se sídlem: Markvartovická 1334/a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 28575148, DIČ: CZ28575148  

za cenu nejvýše přípustnou: 701 821,50 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1261/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Plot z betonových tvarovek u bytového 

domu 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: 148.760,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
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SMO – městským obvodem Petřkovice a paní Petrou Skácelíkovou, kterým se rozšiřuje 

pronájem prostoru urč. k podnikání v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské v O. – Petřkovicích o 

pronájem sklepa, za účelem zřízení skladu, s účinností od 1.9. 2014, za nájemné ve výši 2000,- 

Kč/rok  

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy o nájmu 

 
1265/85 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 17,5 m
2
 za účelem provozování masážního 

salónu, paní Marcele Kostkové, Na Landeku 416/9, Ostrava - Petřkovice, IČ 73186562, za 

nájemné ve výši 700,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 5 let s účinností od 

1.9. 2014 
 

b) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 13 m
2
 za účelem provozování manikúry a 

pedikúry, paní Lucii Mušálkové, Vrablovec 1170/25, Ludgeřovice, IČ 87250977, za nájemné ve 

výši 700,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 5 let s účinností od 1.9. 2014 

 

c) rozhodla 

o uzavření nájemní Smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání - místnosti v 1. patře 

kulturního domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 15 m
2
 za účelem provozování 

kosmetických služeb, paní Vladislavě Osmančíkové, Šilheřovická 434, Markvartovice, IČ 

73337099, za nájemné ve výši 700,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu určitou 5 let s 

účinností od 1.9. 2014 
 

d) zmocňuje 

starostu podpisem smluv  

 
1266/85 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Mgr. Jany Sykalové, Ludgeřovice, ze dne 7.8. 2014, o pronájem místnosti v kulturním 

domě c.p. 139 (obřadní síň) za účelem vedení cvičení Pilates, a to 2x v týdnu, vždy 1 hodinu 

b) rozhodla 

nevyhovět této žádosti a místnost nepronajmout, prostory jsou malé a pro toto cvičení nevhodné 
 

c) ukládá 

tajemníkovi odpovědět dle rozhodnutí rady 

 

a) projednala 

žádost FC ODRA Petřkovice ze dne 5.8. 2014 o prodloužení pronájmu fotbalového areálu o 

dalších 5 let, do 31.12.2029, z důvodu podání žádosti o neinvestiční dotaci na MŠMT (stávající 

náj. smlouva je uzavřena do 31.12. 2024) 
 

b) souhlasí 

s prodloužením pronájmu na tuto dobu 

1267/85 Rada městského obvodu 
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c) rozhodla 

o záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 9.11.2011 na pronájem pozemků tvořících 

fotbalový areál, změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k prodloužení doby nájmu o 5 let do 

31.12. 2029 a  k upřesnění pronajímaných pozemků na základě koupě a prodeje pozemků v této 

lokalitě 
 

d) ukládá 

starostovi požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s pronájmem pozemků 

parc.č. 1451/1, 1453/1, 1941/1 a 1448/5 na dobu delší jak 5 let do 31.12. 2029 

 

a) schvaluje 

vícepráce u stavby „Zateplení bytového domu Hlučínská 118, Ostrava – Petřkovice“, v hodnotě 

111.720,- Kč bez DPH 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

1269/85 
Rada městského obvodu 

(k usnesení rady č. 1204/82 ze dne 10.6. 2014) 

a) projednala 

projektovou dokumentaci ke zpomalovacímu retardéru na ul. Balbínova, v místě křížení s míst. 

komunikací Do Luk, vč. stanovisek dopravního inspektorátu PČR a Dopravního podniku 

Ostrava 

b) rozhodla 

neumístit zpomalovací retardér v této lokalitě 
 

c) ukládá 

starostovi odpovědět iniciátorovi petice p. Widurovi dle rozhodnutí rady 

 

1270/85 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost 21 občanů ulice Jahodová ze dne 22.7. 2014 o řešení problému s dešťovými vodami při 

přívalových deštíchv této lokalitě 

 

b) ukládá 

starostovi požádat Statutární město Ostrava o vypracování projektové dokumentace na opravu 

stávající dešťové kanalizacev ul. Jahodová a o následnou opravu kanalizace 

 

 

 

           Ivo Mikulica                                                                                      Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

1268/85 Rada městského obvodu 


