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U S N E S E N Í 
 

z 86. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. června 2018 

(č. 1134/86 – 1146/86) 

 

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

Omluveni:       - 

   

1134/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 09246//RM1418/128 ze dne 22.5.2018, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků našemu městskému obvodu ve výši 990 tis. Kč na zpracování 

projektové dokumentace „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice“, finanční 

prostředky budou poskytnuty ve výši 90 % skutečných nákladů 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 25/2018, kterým se: 

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

  na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 3500, org. 611.........................................................  o 990 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice  

na § 3111, pol. 61, ÚZ 3500, org. 1100018000000 ............................................  o 990 tis. Kč 

 

c) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 26/2018, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901............................................................  o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5137...........................................................  o 20 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na odkoupení stolů a barového pultu v KD od 

předchozího nájemce p. Sýkory) 

 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901............................................................. o 28 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169………………………........................  o 28 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na úhradu podílu na nákladech na změnu systému 

měření elektřiny v rekonstruovaných bytech v KD) 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu b) zastupitelstvu ke schválení 

 
1135/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Billiard Club Ostrava, z.s. ze dne 04.06.2018 o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč 

na reprezentaci českého biliadrového sportu na turnaji družstev v zahraničí   

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na 2. pololetí roku  

2018  takto: 
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Organizace Výše dotace v Kč Účel dotace 

Billiard Club Ostrava, 

z.s. 

5 000,- Na propagaci petřkovického billiardového 

sportu v Evropě 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  27/2018, kterým se: 

- sníží běžné příjmy na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o 5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 .............................................................  o 5 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na dotaci Billiard Club Ostrava, z.s. na propagaci 

petřkovického biliardového sportu v Evropě) 

 

d) zmocňuje 

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

         
1136/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Čeňka Kopery, O.-Petřkovice, který zastupuje investora Jarmila Svačinu, Ostrava-

Hošťálkovice, ze dne 16.4.2018, o souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1914 v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy s navrženým stavebním záměrem dle §184a  stavebního zákona (souhlas 

s umístěním a provedením stavebního záměru) 

 

b) souhlasí 

s umístěním a provedením stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona  jako vlastníka 

pozemku parc.č. 1914 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, jedná se o dopojení splaškové kanalizace 

v ul. Nad Úhorem na veřejnou splaškovou kanalizaci KAM DN 300 v ul. Nad Úhorem, 

vybudovanou v roce 2017, dopojení je navrženou v délce 28 m 

 
1137/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rozšíření kapacity 

mateřské školy Petřkovice“  - projektová dokumentace, v rozsahu popisu, třem společnostem 

dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  22.6.2018 

 
1138/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 18_SOP_01_4121411744, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, která se týká změny 

stávajícího 1 fázového měření na 3 fázové měření a jištění, u odběrného místa - byt č. 4 ve 2 

NP kulturního domu č.p. 139/239 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, za poplatek ve 

výši 7500 Kč 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 
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1139/86 Rada městského obvodu 

a) projednala 

Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) mezi SMO, městským obvodem Petřkovice                             

a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, na umístění ukazatele rychlosti 

GR33L na sloup venkovního vedení NN č. 225 na ul. Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích 

 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., oddělení SEM sítě Morava na umístění 

ukazatele rychlosti GR33L na sloup venkovního vedení NN č. 225 na ul. Hlučínská na 

pozemku parc.č. 462/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Smlouvy o umístění zařízení 

 

1140/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

písemné sdělení p. Elišky Štefkové ze dne 12.6.2018, že od pronájmu restaurace, kuchyně a 

souvisejících prostor v Kulturním domě na dobu určitou 2 let, odstupuje 

 
1141/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

nabídku p. Rudolfa Sýkory ze dne 30.5. 2018 na odkup stolů a dalšího zařízení v restauraci a 

ve vinárně v KD, nájem s p. Sýkorou je ukončen k 30.6. 2018 

b) rozhodla 

odkoupit zařízení restaurace a vinárny od p. končícího nájemce p. Rudolfa Sýkory, dle 

předloženého seznamu, za nabídnutou cenu 20.000 Kč celkem 

 
1142/86 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice, od Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního 

prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, ve výši 10.000,- Kč, za úspěch ve vědomostní soutěži 

„Hledej pramen vody“, dar bude využit na podporu výuky a vzdělávání, volnočasových 

aktivit – školní výlet 

 

1143/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost zhotovitele a zdůvodnění posunu termínu dokončení u akce „Sadové úpravy u ZŠ – 

prvního stupně“ 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2018 mezi SMO, Městským obvodem 
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 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

Petřkovice a zhotovitelem Ing. Kristián Korner, Ostrava – Petřkovice, IČ 11524162, který se 

týká  úpravy termínu dokončení u akce „Sadové úpravy u ZŠ – prvního stupně“ do 31.8. 2018 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

 
1144/86 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci tajemníka k Nájemní smlouvě ze dne 29.1.2 2012 mezi FC ODRA Petřkovice a 

SMO, městským obvodem Petřkovice, smlouva se týká pronájmu pozemku parc.č. 1448/3 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek je zastavěn hřištěm s umělým povrchem, kdy 

nájemce pozemku (městský obvod ) se v mezidobí stal i vlastníkem pozemku 

b) rozhodla 

o ukončení platnosti Nájemní smlouvy  ze dne 29.1.2 2012 mezi FC ODRA Petřkovice a 

SMO, městským obvodem Petřkovice, pro nadbytečnost, s účinnosti od 13.6.2018 

1145/86 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v červenci a srpnu 2018 takto: 17.7.,  7.8., 

28.8. a 11.9. 2018 

1146/86 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 18_SOP_01_4121412458, mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a společností ČEZ, Distribuce, a.s., Děčín, která se týká připojení nového 

odběrného místa-byt č. 3 ve  2.NP Kulturního domu č.p. 139/239 na ul. Hlučínské v Ostravě-

Petřkovicích, za poplatek ve výši 12.500 Kč 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 


