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U S N E S E N Í 
 

z 92. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 2. října 2018 

(č. 1225/92 – 1235/92) 

 

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

Omluveni:       Ing. M. Robenek 

  
1225/92 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 11. září 2018 č. 10155/RM 1418/136, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na r. 2018 – Dotace na výkon 

sociální práce s výjimkou agendy sociálně- právní ochrany dětí; jedná se o dotaci na výkon 

sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů; 

našemu obvodu byla schválena částka 99 000,- Kč 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 42/2018, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13015 …….  o  99 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 …………………….……..  o  74 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 ……………………………  o  18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 ……………………………  o    7 tis. Kč 

 

c) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  43/2018 kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 …………………………...……………  o  20 tis. Kč 

(Přesun finančních prostředků z rezerv na na servis zahradní techniky a údržbu zeleně v 

městském obvodě Petřkovice) 

 

d) ukládá 

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

schválení 

 
1226/92 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

navýšení odpisů příspěvkové organizace  ZŠ Hlučínská 136, 729 29 Ostrava - Petřkovice na 

rok 2018 o částku 6 640,--  Kč,  tj. celkem na rok 2018 odpisy  ve výši  1 262 837,- Kč;  

finanční prostředky budou na účet  ZŠ zaslány na druhé pololetí  k 15.12.2018; 

současně nařizujeme odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od 

přijetí výše uvedené částky 

(K navýšení odpisů dochází v souvislosti s pořízením nového konvektomatu do školní jídelny) 

 

b) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  44/2018, kterým se: 

- zvyšují běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 .............................................................  o  7 tis. Kč 
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- zvyšují běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ............................................................  o   7 tis. Kč 

(Navýšení odpisů ZŠ Petřkovice na rok 2018) 

 
1227/92 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh na rozdělení části pozemku parc. č. 1454/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy pro 

bezúplatný převod, LV 10002, vlastník ČR - Státní pozemkový úřad, z důvodu, že výše 

uvedený pozemek je využíván jako účelová komunikace, o výměře 213 m
2
, a vedlejšího 

silničního pozemku o výměře 60 m
2
, který vypracoval Ing. Tomáš Kramoliš, geodetické práce 

 

b) souhlasí  

s návrhem na rozdělení části pozemku parc. č. 1454/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy pro 

bezúplatný převod, LV 10002, vlastník ČR - Státní pozemkový úřad z důvodu, že výše 

uvedený pozemek je využíván jako účelová komunikace, o výměře 213 m
2
, a vedlejšího 

silničního pozemku o výměře 60 m
2
 

 

c) souhlasí  

s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 1454/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

vlastník ČR - Státní pozemkový úřad, o celkové výměře 273 m
2
, který je účelovou komunikací 

a vedlejším silničním pozemkem (krajnicí) 

 

d) žádá  

statutární město Ostrava o převod tohoto pozemku dle bodu c) tohoto usnesení 

 
1228/92 Rada městského obvodu 

a) projednala 

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

Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemena na pozemcích parc. č. 1818/21, 1849/2, v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy; jedná se o výstavbu nového podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu „Ostrava-Petřkovice 1871/2 Scheffczik, NN“ na 

pozemcích parc. č. 1818/21, 1849/2, v k. ú. Petřkovice u Ostravy; jedná se o výstavbu nového 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v k. ú. Petřkovice u Ostravy; délka dle 

geometrického plánu č. 2100-378/2017 činí 30 m délkových, za úplatu 12 000,-Kč + DPH 

v zákonné výši 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení 

 
1229/92 

Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Ing. Jaroslavem 

Průšou, Havířov, 10032860, která se týká technického dozoru na stavbě ,,Protipovodňová 

opatření-oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka – odstranění 

havarijního stavu“, za odměnu ve výši ve výši 54 800,- Kč (není plátce DPH); doba trvání 

činnosti je od 13. 9.2018 – 09/2019 
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b) zmocňuje 

starostu podpisem Příkazní smlouvy 

 
1230/92 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

o uzavření Příkazní smlouvy mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a p. Markem 

Nawrathem, Ludgeřovice, 743 60 715, která se týká výkonu činnosti koordinátora BOZP na 

stavbě ,, Protipovodňová opatření-oprava opěrných zdí a opěrných břehů Ludheřovického 

potoka – odstranění havarijního stavu“, za odměnu ve výši 36 300,- Kč vč. DPH; doba trvání 

činnosti 10/2018 – 09/2019 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem příkazní smlouvy 

 
1231/92 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Ivany Pařízkové, o pronájem bytu 1+1 na ul. Hlučínská č.p. 148 v Ostravě - 

Petřkovicích 

 

b) rozhodla 

o přidělení bytu č. 4 v domě č.p. 148, ve 2. patře, s nesníženou kvalitou, na ul. Hlučínské 

v Ostravě – Petřkovicích, paní Ivaně Pařízkové, r. nar.1964, bytem Petřkovická 334, Ostrava-

Petřkovice, a to na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2018 

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy na pronájem tohoto bytu č. 4 p. Pařízkové 

  
1232/92 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh neprodloužení Nájemní smlouvy p. Josefu Dustorovi na pronájem bytu  č. 2 na ul. 

Petřkovická č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích, nájemní smlouva na pronájem bytu na dobu 

určitou mu končí 30.11.2018, z důvodu neplacení nájemného za květen – srpen 2018 

 

b) rozhodla 

neprodloužit nájemní smlouvu p. Josefu Dustorovi  na pronájem bytu  č. 2 na ul. Petřkovická 

č.p. 334 v Ostravě-Petřkovicích 

1233/92 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy ze dne 11.9.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření nových 

pojistných smluv na pojištění majetku města s Českou pojišťovnou a.s., prostřednictvím 

makléřské pojišťovací společnosti SATUM CZECH s.r.o., na období 5 let od 1.1.2019 do 

31.12. 2023 

 

b) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy č. 706-59333-11o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti 

podnikatelů mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s.,Spálená 
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 Ivo Mikulica     Rudolf Schmuch 

 starosta místostarosta 

  Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

75/16, Praha 1, IČ 45272956, která se týká pojištění nemovitostí městského obvodu a pojištění 

odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli, včetně příspěvkových 

organizací MŠ a ZŠ, na 5 let, s účinností od 1.1.2019 do 31.12. 2023 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této pojistné  smlouvy 

1234/92 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy ze dne 11.9.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření nových 

pojistných smluv na pojištění vozidel města s Českou pojišťovnou a.s., prostřednictvím 

makléřské pojišťovací společnosti SATUM CZECH s.r.o., na období 5 let od 1.1.2019 do 

31.12. 2023 

 

b) rozhodla 

o uzavření Pojistné smlouvy o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1904984017 mezi SMO, 

městským obvodem Petřkovice a Českou pojišťovnou a.s.,Spálená 75/16, Praha 1, IČ 

45272956, která se týká pojištění všech vozidel městského obvodu, na 5 let, s účinností od 

1.1.2019 do 31.12. 2023 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem této pojistné  smlouvy 

1235/92 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí  

návrh úpravy dopravního značení v křižovatce Květná x Petřkovická, zpracovaný projektantem 

Jiřím Břenkem a schválený Dopravním inspektorátem Policie ČR v 9/2018 

 

b) souhlasí  

s tímto návrhem úpravy dopravního značení v křižovatce Květná x Petřkovická v Ostravě - 

Petřkovicích  


