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U S N E S E N Í 
 

z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. června 2017 

(č. 828/62 – 847/62) 

 

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

Omluveni                     :    - 

  

828/62 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 23/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………………  o   4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 6121 ……………………………………………  o   4 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z rezerv na dokrytí výdajů spojených s vybudováním  nového plotu u 

MŠ 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ……………………………………………  o   5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 …………………………………………..  o   5 tis. Kč 

přesun finančních prostředků v rámci § „Činnost místní správy“ na opravu podlahy v budově 

ÚMOb 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6472/RM1418/94 ze dne 23. května 2017, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Petřkovice ve 

výši 186 927,- Kč (z toho 138 000,- Kč investičního charakteru) na realizaci projektu „Rekon-

strukce části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů“ a zároveň schválila pří-

slušné rozpočtové opatření, v návaznosti na výše uvedené 

 

c) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 24/2017, kterým se: 
 

- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511…………………………………….  o    49 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 611…………………………………….  o  138 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5169, ÚZ 1030 …………………………………  o    49 tis. Kč 

- zvýší kapitálový výdaje na § 3113, pol. 6121 ………………………………………  o  138 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu ke schválení 

 
829/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ivany Pařízkové, O.-Petřkovice, ze dne 24. 5. 2017, o skončení pronájmu části pozemku 

parc. č. 1571  o výměře 206 m
2 

 

b) souhlasí
 

se skončením pronájmu části pozemku parc. č. 1571 o výměře 206 m
2 

ke dni 30. 6. 2017
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c) zmocňuje 

starostu podpisem Dohody o skončení nájmu 

 
830/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Bohdana Grebeníčka, O. – Bělský Les, ze dne 30. 5. 2017, o pronájem pozemku parc. č. 

1895/3 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako pozemek pod garáží 

 

b) bere na vědomí  

skončení pronájmu pozemku parc. č. 1895/3 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy

 

z důvodu úmrtí nájemce 

 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1895/3 o výměře 20 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy         

 
831/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Lukáše Černína, O. – Petřkovice, ze dne 31. 5. 2017, o pronájem popřípadě odkup pozemku 

parc. č. 99/10 o výměře cca 33 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, jako pozemek pod garáží 

 

b) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc. č. 99/10 o výměře cca 33 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy   

 
832/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2  

v kat. území Petřkovice u Ostravy, Mgr. 

Martině Michalské, Šilheřovická 367/26, O.- Petřkovice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s účinnosti od 1. 7. 2017, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok, jako stání pro osobní automobil  

 

b) souhlasí  

s provedením zpevněného povrchu části pozemku parc. č. 1917 o výměře 30 m
2 

v kat. území 

Petřkovice  u Ostravy dle přiložené situace s podmínkou: 

- zpevněná plocha bude provedena z rozebíratelného materiálu (ze zámkové dlažby nebo 

betonových zatravňovacích dlaždic)  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy o právu umístit a provést stavbu  

 
833/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a. s., divize Morava, pracoviště Ostrava, ze dne 24. 5. 

2017, o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Dešťová 

kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice“, jedná se o novou kanalizaci na komunikaci „nová Jahodová“ 

  

b) souhlasí  

s projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením „Dešťová kanalizace ul. Jahodová, 

Petřkovice“ 
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834/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., Ostrava - Mariánské Hory, ze dne  2. 6. 2017, o 

povolení vstupu na pozemky a souhlas s umístěním zařízení „SSZ přechodu pro chodce č. 1906 

Nová Hlučínská – Balbínova“, jedná se o rekonstrukci stávajícího světelně signalizačního zařízení 

 

b) souhlasí  

se vstupem na pozemky parc. č. 1906/160, 1906/156, 1906/206, 1953/3, 1953/1 a 1880/15 vše 

v kat. území Petřkovice u Ostravy v souvislosti s výše uvedenou stavbou 

  

c) vydává  

souhlas s umístěním zařízení „SSZ přechodu pro chodce č. 1906 Nová Hlučínská – Balbínova“ do 

pozemku parc. č. 1906/160, 1906/156, 1906/206, 1953/3, 1953/1 a 1880/15 vše v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 
835/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části školní 

zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  19. 6. 2017 

 
836/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Výstavba zahradního 

altánu v zahradě ZŠ v Ostravě – Petřkovicích“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  19. 6. 2017 

 
837/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce plotu u 

domu č. p. 140 ul. U Sokolovny“ v rozsahu popisu, třem společnostem dle předloženého materiálu 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne  19. 6. 2017 

 
838/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce interiéru Kulturního 

domu v Ostravě - Petřkovicích“ a to nabídka č. 1: 

MV Stavby Vjačka s. r. o. 

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

IČ 28575148 

za cenu 29 563 960,82 Kč bez DPH 

Lhůta výstavby ve dnech I. etapa 210 dní 

Lhůta výstavby ve dnech II. etapa 90 dní 

Lhůta výstavby ve dnech III. etapa 90 dní 

Lhůta výstavby ve dnech IV. etapa 120 dní 
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839/62 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 16/2017 „Smlouvy o výpůjčce a vzájemné spolupráci“ mezi ČR - Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh a SMO, městským obvodem 

Petřkovice, kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy – soupis dlouhodobého hmotného 

majetku a soupis evidovaného a neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku na 

základě každoroční inventarizace v 03/2017 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 16 ke smlouvě o výpůjčce 

 
840/62 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

zdůvodnění posunu termínu dokončení stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - 

Petřkovicích“, zpracované zhotovitelem stavby ze dne 29. 5. 2017  

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2016 mezi SMO, městským obvodem 

Petřkovice a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. Ostrava, která se týká úpravy 

termínu dokončení stavby „Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“ do 30.8. 

2017 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku 

841/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

došlou žádost společnosti HDN pro s. r. o., Ostrava – Petřkovice, ze dne 29. 5. 2017, zastoupenou 

jednatelem Mgr. Romanem Dubským, o pronájem nebytových prostor v domě č. p. 17 na ul. 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích 

 

b) rozhodla 

o pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí domu č. p. 17 na ul. Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích, o výměře 90 m
2
, společnosti HDN pro s. r. o., Ryšlinkova 149/2, Ostrava – 

Petřkovice, IČ 293 93 612, zastoupené jednatelem Mgr. Romanem Dubským, za nájemné ve výši 

730,- Kč/1m
2
/rok + platba 100,- Kč/měsíc za vodné a stočné, energie (plyn a el. energie) si platí 

nájemce, za účelem zřízení galerie a kanceláře, vč. provozování fotoateliéru, příležitostných 

projekcí a veřejné kanceláře, na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2017 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem Smlouvy o nájmu 

 
842/62 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

platový výměr nové ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, příspěvková organizace, p. Miroslavy Hrubé, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a 
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v souladu se zákoníkem práce, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2017 

 
843/62 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci ředitelky Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, Mgr. Moniky Konečné, ze 

dne 29. 5. 2017, o vyhlášení 5 volných dnů ve dnech ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2017 pro žáky 5. – 9. 

tříd, přičemž pro žáky 5. tříd je zajištěn náhradní program; důvodem je probíhající rekonstrukce 

šaten a ateliéru, a napojení nové tělocvičny na stávající budovu 

 
844/62 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského ob-

vodu v roce 20201716 ze dne 11. 5. 2017, č. j. SMO/155451/17/IAK/Juch, provedenou odborem 

interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 2. 5. až 12. 5. 2017 

 

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                                                                                                           

 
845/62 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost člena rady města JUDr. Lukáše Semeráka ze dne 18. 5. 2017 o stanovisko městského 

obvodu k převzetí přístřešků MHD od městských obvodů do majetku města 

 

b) nesouhlasí 

s převzetím správy autobusových a trolejbusových přístřešků MHD od městských obvodů do 

centrální správy městem 

 
846/62 Rada městského obvodu 

a) schvaluje  

termíny konání rady městského obvodu Petřkovice v červenci a srpnu 2017 takto: 18. 7., 8. 8.,  

22. 8. a 5. 9. 2017 

 
847/62 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost p. J. Glombici, jednatele společnosti Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice, o 

prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“ do 31. 

7. 2017 

b) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2017 mezi SMO, Městským obvodem 
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                    Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

Petřkovice a Glombica – Kovoservis s. r. o., Ludgeřovice, který se týká  prodloužení termínu 

dokončení stavby do 31. 7. 2017 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2 

 


