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U S N E S E N Í 
 

z 90. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. srpna 2018 

(č. 1183/90 – 1208/90) 

 

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

Omluveni:       Ing. M. Robenek 

  
1183/90 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

vlastní rozpočtová opatření číslo 36/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………..  o  10 tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol 5139 ………………………………………...  o  10 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 09920/RM1418/133, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 

účelová neinvestiční dotace na akci Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka a odstranění sedimentů – odstranění havarijního 

stavu.  

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 37/2018, kterým se: 

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

 na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511..............................................................  o  7 150 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava opěrných zídek Ludgeřovického potoka a odstranění 

sedimentů 

na § 2333, pol. 5171 ÚZ 93 .............................................................................  o  7 150 tis. Kč 

   

d) schvaluje 

vlastní rozpočtová opatření č. 39/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………....   o  49 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5169 …………………………...………….   o  49 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na vícepráce na sadové úpravy u ZŠ prvního stupně) 

 

e) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 40/2018 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………….  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5492 …………………………...……..........  o  10 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na dar za spolupráci při vydávání petřkovického 

zpravodaje a spolupráci s obcí při pořádání akcí) 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu c) tohoto usnesení zastupitelstvu ke 

schválení 
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1184/90 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace, granty a příspěvky v roce 2018 

 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 

2. pol. roku 2018 příjemcům takto: 

 
Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců ČR 

ZO Petřkovice 

30 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a 

společenskou činností 

 

 

Český zahrádkářský 

svaz 

10 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS  

 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

15 000,-  Na zabezpečení chodu a aktivit SDH 

TJ Ostrava Petřkovice 

 

15 000,- Pořádání turnajů a akcí v roce 2018 

 

c) schvaluje 

 rozpočtové opatření číslo  38/2018 kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)…….........................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  (Český zahrádkářský svaz) ...............   o  10 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (TJ Ostrava Petřkovice) ……….........  o  15 tis. Kč 

 

d) doporučuje 

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

2018 takto: 

 

Organizace Výše 

dotace v Kč 

Účel dotace 

FC ODRA 

Petřkovice 

z.s. 

 

100 000,-  

Na činnost v roce 2018 úhrada energií, vodné a stočné, včetně 

zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování trávníku, opravy 

majetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukce travnaté plochy a 

péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, pronájem prostor 

pro přípravu (tělocvičny, haly, hřiště, posilovny), úhrada cestovních  

nákladů k zápasům jednotlivých kategorií – pouze autobusy, 

materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, odměny rozhodčím, 

delegátům a pořadatelům utkání a turnajů, úhrada startovného na 

turnajích mládežnických kategorií a turnajích pořádaných MS KFS, 

MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na turnajích pořádaných FC 

Odra 

 

e) ukládá 

starostovi předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu d) tohoto usnesení zastupitelstvu ke 

schválení 
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f ) bere na vědomí 

žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 21.08.2018 o poskytnutí dotace pro rok 2018 na projekt 

„Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ostrava-Petřkovice“ ve výši 10 000,-Kč 

  

g) rozhodla 

 neposkytnout dotaci pro rok 2018 Lince bezpečí,z.s. 

 

1185/90 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MO Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2019 

 
1186/90 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

 plán inventur MOb Petřkovice k 31.12.2018  k provedení řádné inventarizace veškerého  

 majetku a závazků MOb Petřkovice v roce 2018 

 
1187/90 

Rada městského obvodu 

a) jmenuje 

inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku městského obvodu a závazků za rok  

2018 ve složení: 
 

Předseda komise:         Ing. Karel Gattnar 

Tajemník komise:           Ing. Tereza Staškovanová 

Členové:                        Ing. Šárka Robenková 

                                    Denisa Dohnalová                                              

b) jmenuje 

likvidační komisi k provedení likvidace majetku městského obvodu v roce 2018 ve složení: 
 

Předseda komise:             Ing. Karel Gattnar 

Členové:                            Ing. Šárka Robenková 

                                   Ing. Tereza Staškovanová 

 

1188/90 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vyřazení investice ve výši 67 200,- Kč z roku 2011 na 

projektovou dokumentaci a studii na Rekonstrukci bytového domu č.p. 320. Jedná se o projekt 

přestavby nebytových prostor na byty. Dotčený nebytový prostor je však dlouhodobě pronajatý 

a rekonstrukce odložena na neurčito. Vzhledem k uvedenému stavu doporučil Magistrát města 

Ostravy – odbor interního auditu a kontroly zvážit reálnost této investice a její případné 

zaúčtování do nákladů městského obvodu Petřkovice 

 
1189/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Vojtěcha Bařiny, O.- Mor. Ostrava, ze dne 20. 8. 2018, o pronájem části pozemku parc. 
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č. 639 o výměře cca 16 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem odstavného stání 

osobního vozidla 

 

b) rozhodla 

nepronajmout část pozemku parc. č. 639 o výměře cca 16 m
2
 z důvodu nepřehledné dopravní 

situace 

 
1190/90 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1929 o výměře cca 95 m
2
 v kat. území Petřkovice ke 

dni 31. 8. 2018 z důvodu uvedeném v Nájemní smlouvě odst. VI.  na pronájem pozemku parc. 

č. 1929 o výměře 95 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy ze dne 28. 3. 2013 a to, nájemce je 

více než dva měsíce v prodlení s úhradou nájemného 

1191/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Romana Kramného, jednatele AGOSTO FIN s. r. o., Ostrava, ze dne 7. 8. 2018, o 

pronájem pozemku parc. č. 1929 o výměře 95 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy za účelem 

zahrady 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1929 o výměře 95 m
2
  

1192/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádosti ze dne 9.8.2018 Jindřišky Wróblové, Na Příčnici 881/27, 739 32 Vratimov, která na 

základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce,a.s. o vyjádření ke stavbě „Ostrava-

Petřkovice 1107/1,přípojka NNk a zpětvzetí žádosti o vyjádření ke stavbě a o smlouvě                      

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ostrava-Petřkovice1107/1, přípojka 

NNk“ 

 

b) souhlasí 

se stavbou „Ostrava – Petřkovice 1107/1, přípojka NNk“ dle doloženého SITUAČNÍHO 

PLÁNU z 08/2018 č. C-IP-12-80022743-2 

 

c) bere na vědomí 

zpětvzetí žádosti o vyjádření ke stavbě a o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1107/1, přípojka NNk“  

1193/90 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Protipovodňová opatření-oprava opěrných 

zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka - odstranění havarijního stavu“ uchazeči: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice 
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IČ: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou: 5 512 584,52 Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

1194/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost MV stavby Vjačka s.r.o. o prodloužení termínu dokončení zakázky „Oprava sociálního 

zařízení v objektu č.p. 786“, na kterou byla uzavřena Smlouva o dílo č. 03/2018 ze dne 20. 3. 

2018; důvodem prodloužení termínu je, že při výkopu rýhy pro novou ležatou kanalizaci byly 

zjištěny netěsnosti stávající dešťové kanalizace a promočení podkladních vrstev podlahy; pro 

dodržení technologického postupu bylo nutné zajistit řádné vyschnutí podkladních vrstev; z 

Z těchto důvodů firma MV stavby Vjačka s.r.o. žádají o posunutí termínu dokončení prací na 

28. 9. 2018; termín dokončení dle Smlouvy o dílo je 15. 8. 2018 
 

b) souhlasí  

s prodloužením termínu dokončení zakázky „Oprava sociálního zařízení v objektu č.p. 786“ na 

kterou byla uzavřena Smlouva o dílo č. 03/2018 ze dne 20.3.2018 
 

c) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi SMO, Mob Petřkovice a společností MV 

Stavby Vjačka, s. r. o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 28. 9. 2018 

 

d) zmocňuje  

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

1195/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Krettkových o odkoupení pozemků parc. č. 1537 a 1538 k.ú. Petřkovice u 

Ostravy (ulice Vzdálená), pod stavbou garáže, která jsou v jejich vlastnictví; zastavěná plocha 

činí 24,3 m
2
 

 

b) souhlasí  

s prodejem pozemků parc. č. 1537 a 1538 k.ú. Petřkovice u Ostravy (ulice Vzdálená), pod 

stavbou garáže, která je v jejich vlastnictví; zastavěná plocha činí 24,3 m
2
 

 

c) ukládá 

starostovi předložit návrh žádosti o odkoupení pozemku Zastupitelstvu MOb Petřkovice 

1196/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o prodej části pozemku parc. č. 1771/1 nově označeno jako parc. č. 1771/13 o výměře 

168 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy. 

 

b) souhlasí  

se záměrem části pozemku parc. č. 1771/1 nově označeno dle geom. plánu jako parc. č. 
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1771/13 o výměře 168 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit návrh žádosti odkoupení části pozemku Zastupitelstvu MOb Petřkovice 

1197/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

seznam žadatelů navržený společně s ing. Robenkovou-soc. úsek a to: A. Holiš s manželkou, 

E. Ulrichová s manželem, J. Talarczyk s manželkou, Jan Jeřábek 

 

b) rozhodla 

o přidělení bytu č.1B v KD č.p. 139, Ostrava-Petřkovice panu J. Jeřábkovi rok. nar.1983, 

bytem Neukončená 371, Ostrava-Petřkovice, a to na dobu určitou 1 roku  od 1.9.2018 do 

31.8.2019 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem tohoto bytu č. 1B p. Jeřábkovi 

1198/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh změnit dobu nájmu p. Karlovi Hanyášovi, byt č. 3 v KD č.p. 139 v Ostravě – 

Petřkovicích z doby neurčité na dobu určitou a to s účinností od 1.9.2018 do 31.8.2019 

 

b) schvaluje 

tuto změnu doby nájmu bytu 

 

c) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu, uzavřena s p. Karlem Hanyášem, dodatkem 

se mění pronájem z doby neurčité na dobu určitou 1 roku, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

 

d) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

1199/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Klubu přátel hornického muzea v Ostravě o pronájem společenského sálu v KD 

Petřkovice; žádají o termíny 4.9., 2.10. a 6.11.2018 vždy od 14-17 hod.  

 

b) souhlasí  

s pronájmem sálu KD v termínech 4.9., 2.10. a 6.11.2018 vždy od 14 – 17 hod. 

1200/90 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

vícepráce u akce „Sadové úpravy u ZŠ – prvního stupně“ v hodnotě 39 870,80 Kč bez DPH 

 

b) rozhodla 
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1202/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Kamila Tešnara, IČ 66718856, ze dne 23.8. 2018, o povolení zřízení sídla jeho nově 

vznikajícího s.r.o. na adrese K Černavám 239/5, Ostrava – Petřkovice, kdy část tohoto domu má 

p. Tešnar v nájmu 

 

b) souhlasí 

s umístěním sídla společnosti s ručením omezeným, jehož společníkem a jednatelem bude 

Kamil Tešnar, v domě č.p. 239/5 na ul. K Černavám v Ostravě  - Petřkovicích, PSČ 725 29,  

umístěné na pozemku parc.č. 1905, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, a to po dobu sjednaného 

nájmu 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto písemného souhlasu 

 
1203/90 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí   

došlou žádost manž. Strouhalových ze dne 22.8.2018 o odkoupení pozemku parc.č. 778/81 o 

výměře 10 m
2
, který je zastavěn části garáže v jejich vlastnictví 

 

 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2018 mezi SMO, Městským obvodem 

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

týká  schválení víceprací u akce „Sadové úpravy u ZŠ – prvního stupně“ 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

1201/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Kamila Tešnara, IČ 66718856, ze dne 23.8. 2018, o souhlas vlastníka nemovitosti - 

domu č.p. 239 na ul.  K Černavám (restaurace Staré nádraží), s odepisováním technického 

zhodnocení pronajatých prostor v tomto domě 

 

b) souhlasí  

jako vlastník nemovitosti domu č.p. 239 na ul.  K Černavám v Ostravě - Petřkovicích, s 

účetním a daňovým odepisováním technického zhodnocení  pronajatých prostor v tomto domě, 

a to po dobu trvání tohoto nájmu 

 

c) rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem prostor určených k podnikání ze dne 

15.12. 2016, uzavřené mezi SMO, MOb Petřkovice a Kamilem Tešnarem, IČ 66718856, 

kterým se povoluje odepisování technického zhodnocení  dle bodu b) tohoto usnesení 

 

d) zmocňuje  

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem prostor určených k podnikání 
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b) doporučuje   

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 778/81 o výměře 10 m
2
, k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn části garáže ve vlastnictví manž. Strouhalových 

 

c) ukládá   

starostovi předložit tento návrh na jednání zastupitelstva ke schválení 

 

1204/90 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí   

došlou žádost společnosti Jiří Strouhal, s.r.o. ze dne 22.8.2018 o odkoupení pozemku parc.č. 

778/135 o výměře 7 m2, který je zastavěn části garáže v jejím vlastnictví  

 

b) doporučuje   

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 778/135 o výměře 7 m2, k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn části garáže ve vlastnictví společnosti Jiří Strouhal, s.r.o. 

 

c) ukládá   

starostovi předložit tento návrh na jednání zastupitelstva ke schválení 

 

1205/90 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Adriany Halászové o omezení zajíždění vozidel na účelovou komunikaci pozemek 

parc.č. 540, která je v jejím vlastnictví, účelová komunikace vede k jejímu domu č.p. 15/260 na 

ul. Hlučínské v Ostravě - Petřkovicích 

 

b) souhlasí  

s umístěním dopravní značky IP10a „slepá pozemní komunikace“ na začátek této účelové 

komunikace, a to na náklady žadatele, s podmínkou, že toto umístění nového dopravního 

značení na účelové komunikaci bude projednáno a schváleno Dopravním inspektorátem PČR, 

které si zajistí žadatel 

 
1206/90 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

uzavřenou Kupní smlouvu ze dne 8.8. 2018 na prodej mimo jiné pozemku parc.č. 570/4 

zahrada, který sousedí s pozemkem parc. č. 570/5, mezi p. Ing. Richardem Klučkou, Ph.D, a 

manžely Tomášem Růžalovským a Terezou Růžalovskou 
 

b) doporučuje  

zastupitelstvu schválit  změnu kupujícího u prodej pozemku parc. č. 570/5 o výměře 18 m
2
 v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, z Ing. Richarda Klučky, Ph.D, Ostrava – Hošťálkovice, na manžely 

Tomáše Růžalovského a Terezu Růžalovskou, oba bytem Včelínek 373/38, Ostrava – 

Hošťálkovice,  za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 248,- Kč + náklady na zpracování 

znaleckého posudku ve výši 350,- Kč, ktrerá zůstává stejná 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto změnu prodeje zastupitelstvu ke schválení 
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1207/90 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru Mgr. Petře Raunigové, Ostrava-Petřkovice, ve výši dle 

předloženého návrhu, za práci v redakční radě Petřkovického zpravodaje v roce 2018 

 
1208/90 Rada městského obvodu 

a) ruší 

termín konání Rady městského obvodu Petřkovice 11. 9. 2018 

  

b) schvaluje 

termíny konání Rady městského obvodu Petřkovice takto: 18. 9., 2. 10. a 16. 10. 2018 

 

 

      
 

 

 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 


