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U S N E S E N Í 
 

z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června 2018 

(č. 1147/87 – 1161/87) 

 

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

Omluveni :       -  

  

1147/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

usnesení zastupitelstva města č. 2309/ZM 1418/36 ze dne  20.6.2018, kterým schválilo rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 479 300,-Kč z přebytku hospodaření za 

rok 2017; jedná se o nedočerpaný zůstatek neinvestiční účelové dotace poskytnuté našemu 

městskému obvodu v roce 2017 na zpracování projektové dokumentace na akci Oprava opěrných 

břehů Ludgeřovického potoka 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 30/2018, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511.......................................................   o   480 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na PD na akci Oprava opěrných zídek Ludgeřovického potoka 

     na § 2333, pol. 5169 ÚZ 93 ........................................................................   o   480 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2309/ZM 1418/36 ze dne 20.6.2018, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (FV našeho MO – vratka ve výši 4 937,80 Kč) 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 31/2018, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 5347,  ÚZ 6402, org. 511.......................................................   o   5 tis. Kč 

- zvýší financování  na pol. 8115................................................................................   o   5 tis. Kč 

 
e) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 32/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 3111, pol. 5169 ……   …………………….….……….  o   226 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……..........………………….…………  o   226 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z MŠ – sadové úpravy do rezerv – hrazeno z dotace MMO) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 3113, pol. 5169 …………………………….…………..  o    52 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………….…………..  o    62 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 6122……...............……………….………….  o  114 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků ze ZŠ – sadové úpravy a z rezerv na herní prvky pro školní družinu 

- trampolína) 

 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………..………………………..  o  110 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121, org. 1100018000000……………..   o  110 tis. Kč 

(přesun finančních prostředků z rezerv na 10% spoluúčast na projektovou dokumentaci - Rozší-



 - 2 - 

ření  kapacity MŠ Petřkovice) 
 

f) ukládá 

statostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 

 

1148/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, ze dne 

21.5.2018, o souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1076/3 a 1920 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

s navrženým stavebním záměrem dle §184a stavebního zákona v rámci akce „Petřkovice – 

kanalizační stoka, odkanalizování obce – část B – III. etapa - SO 05 Přípojka NN k ČS“ 

 

b) souhlasí 

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

pozemků parc.č. 1076/3 a 1920 v k.ú. Petřkovice u Ostravy v rámci akce „Petřkovice – 

kanalizační stoka, odkanalizování obce – část B – III. etapa - SO 05 Přípojka NN k ČS“ 

 
1149/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Jaroslava Mikuly, Polní 324, 747 92  Háj ve Slezsku, který na základě plné moci 

zastupuje firmu MV INVEST VJAČKA, s.r.o., Markvartovická 1334/1a, 747 14  Ludgeřovice o 

vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Přístavba hotelu 

a restaurace“ na pozemku parc.č. 1942/4 a 1942/14 v k.ú. Petřkovice u Ostravy  
 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Přístavba hotelu a 

restaurace“ na pozemku parc.č. 1942/4 a 1942/14 v k.ú. Petřkovice u Ostravy  

 

1150/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Severní točna Petřkovice, pobočný 

spolek, IČ: 75105012, ze dne 11. 6. 2018, o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku parc. č. 1554/1 a pozemků parc.č. 1557/1, 1558/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 

1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1557/4, 1557/5, 1557/7, 

1557/9, 1557/8, 1558/4 a 1558/5 celkem 22 pozemků o celkové výměře 10 280 m
2
 na dobu 

určitou o 10 let od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2028  

 

b) souhlasí  

s prodloužením Nájemní smlouvy na pronájem pozemků dle bodu a) tohoto usnesení, za účelem 

zahrádkářské činnosti, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Severní točna 

Petřkovice, pobočný spolek, IČ: 75105012, na dobu určitou o 10 let 

 
c) ukládá 

starostovi požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s pronájmem na dobu delší 

jak 5 let 
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1151/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost pana Romana Staňka, O.-Poruba, ze dne 21. 6. 2018, o skončení pronájmu části pozemku 

parc. č. 604/1 o výměře 250 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

se skončením  pronájmu části pozemku parc. č. 604/1 o výměře 250 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, a to dohodou ke dni 31. 6. 2018 

 
1152/87 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rozšíření kapacity mateřské školy 

Petřkovice“ – projektová dokumentace, uchazeči: 

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 

Suvorovova 46/3, 700 30 Zábřeh 

zastoupený Ing.Arch. Petrem Lichnovským, jednatelem 

IČ: 26833611 

za cenu nejvýše přípustnou: 901 550 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo  

 
1153/87 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Základní školy Ostrava - Petřkovice, ze dne 14.6.2018,  o souhlas s převedením prostředků 

ve výši 130 000,- Kč z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu 

investic, z důvodu nutnosti opravy kotelny na budově školy č. p. 3 

 

b) souhlasí 

s převedením prostředků ve výši 130 000,- Kč z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

výsledku hospodaření do fondu investic, z důvodu nutnosti opravy kotelny na budově školy č. p. 3 

 

1154/87 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

písemnou informaci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, ze dne 

22.6.2018, o  nevyhovujícím stavu dětských toalet a umýváren v mateřské škole 

1155/87 Rada městského obvodu 

a) projednala  

došlou nabídku ke koupi nemovitosti – budovy č.p. 821 na pozemku parc.č. 1903/5 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, jedná se o objekt večerky v křižovatce Koblovská x K Černavám, nabídku 

podal vlastník objektu p. Jaroslav Šubín dne 19.6.2018, přičemž MOb Petřkovice je vlastník 

pozemku pod touto stavbou 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke stavbě – budova č.p. 821, občanská vybavenost, na 
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pozemku parc.č. 1903/5 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanská zákoník 
 

c) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu MOb Petřkovice tuto nabídku k posouzení a rozhodnutí 

1156/87 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Ing. Martin Barteček“, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu Ostrava, U 

Jana, přeložka NN Čtyřlístek; jedná se podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v délce cca 27 m 

v pozemcích parc. č. 1906/73, 1906/75 a 1906/194 v k.ú. Petřkovice u Ostravy; celková úplata za 

břemeno činí 10 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi SMO, MOb Petřkovice se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Martin 

Barteček“, pro stavbu „Ostrava, U Jana, přeložka NN Čtyřlístek“ k pozemkům parc. č. 1906/73, 

1906/75 a 1906/194 v k. ú. Petřkovice u Ostravy. Jedná se podzemní kabelové vedení NN 0,4kV 

v délce cca 27 m; celková úplata za břemeno činí 10 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy 

1157/87 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost společnosti Ing. Martin Barteček“, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu „Ostrava – 

Petřkovice 1742 SMO, příp. NNk“; jedná se o nadzemní kabelové vedení NN 0,4kV v délce cca 

32 m v pozemku parc. č. 1946/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy; celková úplata za břemeno činí 

12 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi SMO, MOb Petřkovice se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Martin 

Barteček“ pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1742 SMO, příp. NNk“ k pozemkům parc. č. 1946/1 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v délce cca 32 m, 

celková úplata za břemeno činí 12 800,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

c) zmocňuje 

starost   starostu k podpisu smlouvy  

1158/87 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost příspěvkové organizace Domov pod Vinnou horou, Hlučín, ze dne 22.6. 2018, poskytnutí 

jednorázové finanční podpory ve výši 5 000,- Kč 
 

b) rozhodla 

neposkytnout jednorázovou finanční podporu příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou 

ve výši 5 000,- Kč  
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

1159/87 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Miroslavě 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

1160/87 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Základní školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, Mgr. Monice 

Konečné, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu 

1161/87 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 


