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U S N E S E N Í 
 

z 58. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. května 2013 

 (č. 842/58 – 857/58) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch, R. Schmuch 

Hosté :  - 

  
842/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 11/2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 ………………………………….............  o  355 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ……………………………..............  o  355 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5362 ………………………………….............  o    50 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………….  o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5362 ……………………………....................  o    52 tis. Kč 

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

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………..........  o    10 tis. Kč 

843/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle přiložené tabulky pro Základní školu Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, pro 

rok 2013, a to ve výši 481 376,- Kč, finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve dvou 

splátkách a to k 15.6.2013 a k 15.12.2013 

 

b) nařizuje 

odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí  výše uvedené 

částky 

 

c) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 12/2013, kterým se: 

- zvýší běžné příjmy na § 3113, pol. 2122 …………………………………… o   74 tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331……………………………………  o   74 tis.  Kč 

 
844/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136,    

725 29 Ostrava - Petřkovice za rok 2012, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

a příloha 

 

b) schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670,      

725 29 Ostrava – Petřkovice za rok 2012, součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

a příloha 
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845/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

účast starosty na vzdělavacím zájezdu do Bavorska v Německu ve dnech 10. – 15.6.2013 v rámci 

Sdružení obci Hlučínska 

 
846/58 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek auditu MOb Petřkovice za rok 2012 provedený společností TOP AUDITING s.r.o. 

Brno ve dnech 22. a 23.4. 2013, s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky 

 
847/58 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

ukončení nájemního poměru z bytu č.1 v domě č.p. 334 na ul. Petřkovická v Ostravě                     

- Petřkovicích nájemkyni Anně Václahovské, nar. 13.12.1952, a to dohodou ke dni 31.5.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dohody o ukončení nájmu 

 
848/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., Paskov, ze dne 24.4.2013, o vyjádření k záměru 

Stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy 

 

b) vydává 

souhlas k záměru Stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy, týká se průzkumu metanu 

 
849/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., Paskov, ze dne 18.4.2013, o povolení vstupu na 

pozemky parc.č. 1451/1, 1451/3, 1453/1, 1453/2, 1453/3, 1453/4, 1454/11, 1454/16, 1531, 1537, 

1542, 1548, 1554/1, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 

1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1557/1, 1557/3, 1557/4, 1557/5, 1557/7, 1557/8, 1557/9, 

1558/1, 1558/2, 1558/3, 1558/4, 1558/5, 1559/1, 1642/2, 1683/1, 1727/4, 1768/1, 1768/3, 

1771/10, 1771/2, 1771/3, 1771/4, 1771/5, 1771/7, 1771/8, 1772, 1776/10, 1776/30, 1818/10, 

1859/1, 1892/16, 1906/214, 1906/54, 1906/55, 1906/56, 1906/58, 1906/62, 1906/63, 1906/64, 

1906/73, 1906/75, 1941/1, 1941/2, 1942/10, 1942/11, 1942/13, 1942/9, 1943, 1948, 1953/1, 

1954, 1959, 1961, 2080, 273/3, 335/6, 338/1 a 338/4 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, z důvodu 

provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu (měření metanu) 

 

b) souhlasí 

se vstupem na výše uvedené pozemky z důvodu provedení kontrolního atmogeochemického 

průzkumu (měření metanu) 
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850/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 63/2 o výměře 27 m
2 

a části pozemku parc.č. 63/1 o 

výměře 6 m
2
, vč. části hospodářské budovy, vše v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 
851/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Dalibora Lauka, O.- Petřkovic ze dne 22.4.2013, o pronájem části pozemku parc.č. 66 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek bude využíván jako 

odstavné stání pro osobní automobil 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronajat část pozemku parc.č. 66 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek je 

součástí místní komunikace  

 
852/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1435/4 o výměře 77 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy        

 
853/58 Rada městského obvodu 

 

a) projednala 

žádost p. Ludvíka Boháče, O.- Petřkovice ze dne 24.4.2013, o prominutí platby za pronájem 

části pozemku parc.č. 166 v kat.území Petřkovice u Ostravy, nájemní smlouva byla zrušena ke 

dni 22.4.2013 

 

b) souhlasí 

s prominutím platby za pronájem pozemku parc.č. 166 v k.ú. Petřkovice u Ostravy za poměrnou 

část roku 2013, ve výši 127,- Kč, pozemek nebyl v zimních a jarních měsících využíván 

 
854/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Ivety a René Heikenwalderových, O.- Petřkovice ze dne 3.5.2013, o oplocení 

pronajatého pozemku parc.č. 1548 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí  

s oplocením pronajatého pozemku parc.č. 1548 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 
855/58 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23  

Ostrava ze dne 2.5.2013, o zajištění podpisu „Dohody o neprovádění stavebních zásahů po 

provedení souvislé úpravy povrchu“ pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01137 

Petřkovice-Bobrovníky“, která proběhne v r. 2014 
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b) rozhodla 

o podpisu ,, Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu“ č. 

96/13/n/2013, která se týká rekonstrukce silnice III/01137 Petřkovice-Bobrovníky 
 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dohody 

 
856/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Opravy a 

rekonstrukce komunikací v Petřkovicích“ v rozsahu předloženého slepého rozpočtu těmto 

společnostem: 

- Jaromír Mičulka - Údržba vozovek, Dolní 34, Ostrava – Zábřeh 

- STAVIA – Silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Ostrava – Kunčičky 

- VAMOZ – servis, a.s., Obránců míru 523/30, Ostrava - Vítkovice   

s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 31.05.2013  

 
857/58 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti v 1. patře kulturního 

domu č.p. 139 na ul. Hlučínské o výměře 8 m
2
 za účelem provozování manikůry, modeláže 

nehtů, výživového poradenství a bělení zubů, paní Marcele Hrabovské, Nad Lukami 265/18, 

Ludgeřovice, IČ 72999101, za nájemné ve výši 700,- Kč/1 m
2
/rok + poplatky za služby, na dobu 

určitou 5 let s účinností od 1.6. 2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
 

 

 

    Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

         starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

 


