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U S N E S E N Í 
 

z 43. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 30. srpna 2016 

(č. 563/43 – 580/43) 

 

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

Omluveni                      :  - 

  

  563/43 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2016 
 

b) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice  na 2. pololetí 

roku  2016 příjemcům takto: 
 

Organizace Dotace 

 v  Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců 

ČR 

25 000,- Na konání kulturních a sportovních akcí pro členy klubu i 

širokou veřejnost 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů 

15 000,- Na akce – na provoz v roce 2016, na sportovní hasičské 

soutěže, na den otevřených dveří a na obnovu materiálně 

technické základny 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského 

obvodu Petřkovice  na 2. pololetí roku  2016  takto: 
 

Organizace Dotace  

v Kč 

Účel dotace 

FC ODRA 

Petřkovice 

z.s. 

100 000,- Na činnost v roce 2016 (úhrada energií, vodné a stočné, 

včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování 

trávníku, opravy majetku v areálu, na rekonstrukci travnaté 

plochy, pronájem tělocvičen, hal a hřišť, na úhradu cestovních 

nákladů k zápasům jednotlivých kategorií, na materiální 

zabezpečení jednotlivých kategorií, na úhradu startovného na 

turnajích mládežnických kategorií a turnajích pořádaných MS 

KFS, MěFS Ostrava, na věcné ceny na turnajích pořádaných 

FC Odra Petřkovice z.s.) 

                                                                             

d) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  32/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………..     o     40  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……...................     o     25  tis. Kč 

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

 

e) doporučuje 

 zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření číslo  33/2016 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .......................................................   o   100  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 .......................................................   o   100  tis. Kč 
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f) ukládá 

starostovi předložit bod c) a e) zastupitelstvu ke schválení 

 
  564/43 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2017 

 

b) ukládá 

starostovi předložit zastupitelstvu tyto Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu 

Petřkovice na rok 2017 ke schválení 

 
  565/43 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

Směrnici číslo 1/2016 pro evidenci majetku s účinností od 1. 9. 2016; současně ruší platnost 

směrnice č. 5/2014 pro evidenci majetku schválené radou MO ze dne 12. 8. 2014 usn. č. 

1251/85 a dodatku č. 1 k této směrnici schváleného Radou MOb Petřkovice dne 12. 12. 2014 

usnesením č. 39/3 
 

b) schvaluje  

Směrnici číslo 2/2016 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další 

ustanovení s účinností od 1. 9. 2016; současně ruší platnost směrnice č. 6/2014 pro nakládání 

s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení schválené Radou MOb 

Petřkovice dne 11. 11. 2014, usn. č. 2/1  
 

c) schvaluje 

Směrnici číslo 3/2016 o evidenci daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 9. 2016; současně 

ruší platnost směrnice č. 1/2015 o evidenci daně z přidané hodnoty schválené Radou MOb 

Petřkovice dne 23. 06. 2015, usn. č. 214/16  

 
  566/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

nabídku na odkoupení pozemku parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kterou podal 

Lubomír Janečka, O. – Petřkovice dne 17. 8. 2016 
 

b) rozhodla,  

že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 639 v kat. území Petřkovice u Ostravy u ul. 

Koblovská 

 
  567/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost o vyjádření k projektované akci „Ostrava Hlučínská, US Řeznictví Janus“ a žádost o 

povolení vstupu na pozemek parc. č. 576/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy ze dne 17. 8. 

2016, kterou podal PROFI PROJEKT s. r. o., Collo louky 126, 738 02 Frýdek - Místek 
 

b) souhlasí 

s projektovou dokumentací pro akci „Ostrava Hlučínská, US Řeznictví Janus“, jedná se o 
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výměnu stávajícího podpěrného železobetonového sloupu a instalaci nového úsekového 

odpínače na pozemku městského obvodu; současně souhlasí se vstupem na pozemek parc.č. 

576/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
  568/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ze dne 23. 8. 2016 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro spojené územní 

a stavební řízení pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“, kterou podalo Sweco 

Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava 
 

b) vydává 

souhlasné stanovisko s projektovou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení pro 

stavbu „Rekonstrukce kanalizace v  ul. Jahodová“ s podmínkou doplnit v Katastrálním 

situačním výkrese č. C.2 v nově budované dešťové kanalizaci šachtici pro napojení a 

odvedení dešťových vod z pozemku parc. č. 1903/1 a z domu občanské vybavenosti č. p. 239 

na pozemku parc. č. 1905,  přes pozemek parc. č. 1056/1, vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
  569/43 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Lubomíra Janečka, O. – Petřkovice, ze dne 17. 8. 2016, o pronájem pozemku parc. č. 

639 o výměře 271 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy k využití jako zahrada 

 

b) rozhodla 

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639 o výměře 150 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, do doby ukončení a kolaudace splaškové kanalizace v ulici Koblovská 

 
  570/43 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Ing. Radima Bartáka, Ludgeřovice, ze dne 24. 8. 2016, o skončení pronájmu části 

pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2 

 

b) rozhodla 

o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2 

ke dni 1. 9. 2016 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu Dohodu o skončení nájmu 

 
  571/43 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Kláry Davidové, O. – Bělský Les a Václava Šafrana, Ostrava, ze dne 24. 8. 2016, o 

pronájem části pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

k využití, jako příjezdová komunikace 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 962 o výměře 209 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         
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  572/43 Rada městského obvodu 

a) projednala  

žádost Bc. Andrey Frankové, Ostrava,  ze dne 25. 8. 2016,  o pronájem části pozemku parc. č. 

536 o výměře 93 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy k využití jako zahrada 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 536 o výměře 93 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy         

 
  573/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a 

společností ČR – DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a. s., Energie – stavební a 

báňská a. s. a Green Gas DPB a. s., na akci Bezpečnostní prvek SDD „Naneta“ – ID 11 237 

společně s ohrazením a služebností stezky na pozemcích parc. č. 1554/1 a 1557/1 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 1907-135/2015 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy; 

za zřízení služebností se stanovuje jednorázová úplata ve výši 4 090,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o smlouvy o zřízení služebností 

 
  574/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Výstavba 

tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě – Petřkovicích“, který podal tuto nabídku – nabídka č. 6: 

MV Stavby Vjačka s. r. o., Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČO 28575148, 

a to z důvodu, že nabídka neobsahuje všechny součásti požadované zákonem o veřejných 

zakázkách a zadavatelem v zadávacích podmínkách  
 

b) rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 

136 v Ostravě – Petřkovicích“ a to nabídka č. 5: 

STAMONT – Pozemní stavitelství s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

IČO 64617874  

za cenu nejvýše přípustnou 14 981 526,58 Kč bez DPH 

celková délka doby realizace 152 dní 

 
  575/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. … /21055 mezi SMO - 

Městským obvodem Petřkovice a společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., kdy třetí 

osobou (odběratelem) se stává p. Marek Lorenc, IČ 05261562, Ostrava – Poruba, nájemce 

restaurace, smlouva se týká dodávky vody a odvádění odpadních vod do a z objektu č. p. 239 

na ul. K Černavám, s účinností od 23. 7. 2016 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 
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  576/43 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

na základě žádosti ředitele ZUŠ Petřkovice, a souhlasu Rady Moravskoslezského kraje, o 

pronájmu prostor v 2. patře školní budovy č.p. 2  na ulici Hlučínská v Ostravě - Petřkovicích, 

o velikosti 3,3 m x 5,9 m, tj. 20 m
2
, Základní umělecké škole Petřkovice, za účelem výuky 

hry na bicí nástroje a výuky (zkoušek) školního ZUŠbandu, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok + 

platba za energie, na dobu neurčitou s účinností od 1.9. 2016 
 

b) zmocňuje  

starostu k podpisu této nájemní smlouvy 

 
  577/43 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského 

obvodu v roce 2016 ze dne 28. 7. 2016, č. j. SMO/251082/16/IAK/Szt, provedenou odborem 

interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 18. 7. až 28. 7. 2016 
 

b) ukládá 

tajemníkovi zpracovat nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
 

c) ukládá 

starostovi odstranit nedostatky zjištěné kontrolou   
 

d) ukládá 

starostovi zaslat písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, odbodu IAK 

MMO 

Z.: starosta                                                                                                           

 
  578/43 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v září a říjnu 2016 takto: 13. 9., 27. 9.,  

11. 10. a 25. 10. 2016 

 

  579/43 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu ze dne 29. 8. 2016 o ukončení 

nájemního poměru na pronájem domu č. p. 239 (Dům zahrádkářů) na ul. K Černavám 

v Ostravě – Petřkovicích, a to dohodou k 31. 10. 2016 
 

b) souhlasí 

s  ukončením pronájmu domu č. p. 239 (Dům zahrádkářů) na ul. K Černavám v Ostravě – 

Petřkovicích  Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Petřkovice, a to 

dohodou k 31. 10. 2016   
 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu části domu zahrádkářů - prostor sloužících k podnikání v 1. a 2. patře 

domu o výměře 322 m
2
, na adrese K Černavám 239/5, Ostrava – Petřkovice, za účelem 

provozování restaurace (bez prostor moštárny) 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  580/43 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu ze dne 29. 8. 2016 o pronájem  

moštárny a technické místnosti  Domu zahrádkářů ul. K Černavám v Ostravě – Petřkovicích, 

za účelem provozování své činnosti 
 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu moštárny a technické místnosti v přízemí domu zahrádkářů o výměře  

61 m
2
, na adrese K Černavám 239/5, Ostrava – Petřkovice 

 


