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U S N E S E N Í 
 

z 52. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. února 2013 

 (č. 754/52 – 769/52) 
 

Přítomní členové rady  : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch 

Omluveni :  - 

Hosté :  - 
 

754/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 334 

na ulici Petřkovické v Ostravě - Petřkovicích manželům Ivaně Suchanové, r. nar. 1962 a Oldřichu 

Suchanovi , r. nar. 1957,  oba bytem Petřkovická 334, Ostrava – Petřkovice,  na dobu určitou 3 

měsíců s účinností od  1.3. 2013 do 31.5. 2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

755/52 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice odepsat z účetnictví MOb Petřkovice pohledávku pana Jiřího 

Foltýnka, nar. 2.10. 1967,  ve výši 40 290,- Kč (v tom 39 500,- Kč úhrada právních služeb a 

790,- Kč náklady výkonu rozhodnutí) a to na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě, který 

zastavil svým usnesením výkon rozhodnutí, kterým byl nařízen prodej movitých věcí povinného, 

žádné movité věci se nepodařilo zajistit 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento odpis pohledávky zastupitelstvu ke schválení 
 

756/52 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace 

Mateřské škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, na základě přírustků a úbytků v r. 2012, 

takto: 

- na účtu 028 000 došlo nákupem DDHM navýšení o částku 64 227,20 Kč – nakoupený majetek 

- na účtu 028 000 byl jeho stav snížen o částku 46 024,70 Kč - vyřazený majetek 

- na účtu 022 400 byl jeho stav snížen o částku 53 900,-- Kč – vyřazený majetek 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu ke schválení 

                                                                                                                     

757/52 Rada městského obvodu 

a) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace 

Základní škola Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136, na základě přírůstků a úbytků v r. 2012, 
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takto: 

- na účtu 028 000 došlo k přírůstku majetku ve výši  66 541,- Kč – nakoupený majetek 

- na účtu 021 došlo k přírůstku ve výši  7 725 463,02 Kč na základě  kolaudačního souhlasu ze 

dne 1.10. 2012 týkající se akce „Stavební úpravy střechy ZŠ č.p. 136“ 

- na účtu 028 000 byl jeho stav snížen o částku 44 009,-- Kč – vyřazený majetek   
 

b) ukládá  

starostovi předložit toto účetní narovnání zastupitelstvu ke schválení 

 
758/52 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kladný hospodářský výsledek Základní školy Ostrava – Petřkovice za rok 2012 ve výši  

13 044,72 Kč 
 

b) bere na vědomí 

hospodářský výsledek Mateřské školy Ostrava – Petřkovice za rok 2012 ve výši  0,- Kč 
 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice rozhodnout o ponechání kladného hospodářského výsledku za rok 

2012 ve výši 13 044,72 Kč základní škole s tím, že bude převeden do rezervního fondu 
 

d) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu k rozhodnutí, společně s konečnou zprávou o  

výsledku hospodaření 

 
759/52 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí, 

že u už probíhajícího záměru prodeje části pozemku parc.č. 32 v k.ú. Petřkovice u Ostravy došlo 

po zaměření geometrickým plánem ke změně vyměry z 22 m
2
 na 23 m

2
 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc.č. 32 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

dle GP nově označenou jako 32/3 v k.ú. Petřkovice u Ostravy o výměře 23 m
2
 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 
760/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1534/1o výměře 261 m
2  

v kat. úz.  Petřkovice u Ostravy, p. 

Marcelu Obrusníkovi, Parcelní 330/20, O.- Heřmanice, za nájemné ve výši 522,- Kč/rok, za 

účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.3.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
761/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 208/7 o výměře 26 m
2 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, za nájemné ve 

výši 300,- Kč/rok, p. Františku Vycudilíkovi, U Kaple 113, O.- Petřkovice, pozemek je zastavěn 



 - 3 - 

garáží nájemce, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.3.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

762/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č.1929 o výměře 95 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy  

  

763/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla ,,Vybudování pěšiny mezi ul. Srnčí a 

Vzdálená“ společnosti: 

Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s. r. o. 

se sídlem: Jahodová 782/18, 725 29  O.- Petřkovice 

zastoupené: p. Bohuslavem Dvořákem, jednatelem 

IČ: 268 252 61 

za cenu nejvýše přípustnou: 200.055,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 
 

764/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce zahrady 

Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích“ těmto společnostem: 

- Adamčík Erich, Hlučínská 929/63, 747 14 Ludgeřovice 

IČ: 65151356 

- Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782/18, 725 29  O.-Petřkovice 

IČ: 26825261 

- Ing. Kristián Korner, Hřbitovní 356, 711 00 O.- Koblov 

IČ: 11524162 

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 8.3. 2013 

 

765/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytového prostoru v kulturním domě č.p. 139 na ul. Hlučínské, o výměře 

436 m
2
 (restaurace, kuchyň, vinárna)  

 

766/52 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

proběhla jednání mezi starostou a vedením Tělovýchovné jednoty Petřkovice ohledně případného 

darování budovy tělocvičny městskému obvodu Petřkovice 
 

b) doporučuje 

tento návrh schválit 
 

c) ukládá 

starostovi tento návrh předložit zastupitelstvu MOb Petřkovice ke schválení 
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767/52 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření dodatku č. 4 mezi Městským obvodem Petřkovice a MV Stavby Vjačka s.r.o., který se 

týká výše proinvestovaných finančních prostředků u stavby „Rekonstrukce ZŠ Petřkovice – 

budova 3“ v roce 2013 ve výši 1.800.000,- Kč vč. DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo  

 
768/52 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, příspěvková organizace, p. Hany Hrubé, 

ze dne 29.1.2013, o možnost ponechání finančních prostředků ve výši 77.367,- Kč v rozpočtu 

MŠ, jedná se o vratku za plyn za rok 2012 
 

b) bere na vědomí 

doplnění této žádosti ze dne 1.2.2013, jedná se o návrh na použití těchto finančních prostředků 
 

c) souhlasí 

s ponecháním finančních prostředků ve výši 77.367,- Kč v rozpočtu MŠ a s použitím těchto 

prostředků dle předloženého návrhu 

 
769/52 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost odboru ochrany životního prostředí MMO ze dne 28.1. 2013, o stanovisko, případně 

připomínky k návrhu OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému 

nakladání se stavebním odpadem, kompostováním a spalováním suchých rostlinných materiálů 
 

b) bere na vědomí 

že tato novela OZV reaguje na změny předpisů v odpadovém hospodářství a na vývoj městského 

systému nakládání s komunálním odpadem 
 

c) nemá připomínek 

k tomuto návrhu OZV 

 
 

 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

  


