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U S N E S E N Í 
 

z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. května 2013 

 (č. 858/59 – 881/59) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný 

Hosté :  - 

  

858/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

přijetí sponzorského daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, od pana Tomáše Mušálka, bytem U Kaple 364, Ostrava – 

Petřkovice, ve výši 10 000,- Kč      

                                                                                                                      
859/59 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

prodej zahradní sestavy dřevěných průlezek a dřevěné průlezky CABIN z areálu Mateřská škola 

Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, za cenu 10 000,- Kč, částka bude 

převedena do rezervního fondu MŠ 

 
860/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost nájemníků domu č.p.7 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích ze dne 22.4.2013 o 

provedení oprav tohoto domu  
 

b) rozhodla 

provést v letošním roce 2013 tyto opravy: 

- oprava vodoměrné šachty 

- vymalování chodby 

- výměna podlahové krytiny 

 

861/59 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

v souladu s § 36 odst. 2 a 3 správního řádu s provozováním loterie a jiné podobné hry podle § 2 

písm. n) loterního zákona na adrese Hlučínská 553, 725 29 Ostrava – Petřkovice, povolení je 

vedeno u Ministerstva financí pod č.j. MF-57197/2013/34 
 

862/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet  městského obvodu Petřkovice  za rok 2012 
  
b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet  městského obvodu Petřkovice za rok 2012 zastupitelstvu ke 

schválení 



 - 2 - 

 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2012 k zapojení do rozpočtu roku 2013 ve výši 2 422 850,17 Kč 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MO Petřkovice schválit zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2013  takto: 

- na opravu plotu MŠ  ……………………………………………………………..…  450 tis. Kč 

- na nákup pluhu a sypače   ………………………………………………………..…  300 tis. Kč 

- na opravu chodníku a plotu u ZŠ č.p. 2 a 3 …………… ..…………………………..   220 tis. Kč 

- na vybavení zahrady MŠ – prolézačky …………………..……………………….  100 tis. Kč 

- na osvětlení hřiště U Jana …………………………………..………………………  100 tis. Kč 

- na opravu ulice Do Luk ……………………………………..…………………….   300 tis. Kč 

- nespecifikované rezervy ……………………………………..……………………..   953 tis. Kč 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 13/2013 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115 ...................................................................................  o  2 423 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5171 ...............................................................  o     450 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na  § 3745, pol. 6122  …..…………………………… o    300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5171 ……………………………………… o    220 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5137 ……………………………………… o    100 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3412, pol. 6121 …………………………………  o    100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ………………………………………  o    300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………………………………  o    953 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2013 zastupitelstvu ke  

schválení 
 

863/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice za rok 2012, součástí závěrky je rozvaha, příloha, 

výkaz zisku a ztrát, výkaz o změně vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích 
 

b) bere na vědomí 

přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2012 z účtu 431 na účet 432 ve výši 15 428 474,20 

Kč 
 

c) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku MOb Petřkovice za rok 2012 zastupitelstvu ke schválení 

 
864/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok 2012 ve výši 11 428,- Kč a                                                  

jeho zapojení do rozpočtu roku 2013  

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo 14/2013, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ....................................................................................  o   12  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 ....................................................  o   12  tis. Kč 
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866/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 99/3 o výměře 38 m
2 

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

výši 380,- Kč/rok, p. Petru Novotnému, Lipová 1392/55A, Ludgeřovice, pozemek je zastavěn 

garáží žadatele, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.6.2013                      
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
867/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1880/7 o výměře 25 m
2  

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

výši 300,- Kč/rok, p. Miroslavu Motolovi, Balbínova 573/19, O.- Petřkovice, pozemek je 

zastavěn garáží žadatele, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.6.2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
868/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1892/8 o výměře 22 m
2  

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

výši 300,- Kč/rok, p. Ing. Lumíru Vojtěchovskému, Balbínova 768, O.- Petřkovice, pozemek je 

zastavěn garáží žadatele, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.6.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

 

 

 

865/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7190/RM1014/95 ze dne 14. května 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na I. pololetí r. 2013 na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany  

dětí, našemu obvodu byla schválena částka 70 564,- Kč 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 15/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4116, ÚZ 13011 .....................................   o   71 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 .............................................   o   53 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 13011..............................................  o   13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  4329, pol. 5032, ÚZ 13011  ...........................................   o     5 tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 
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869/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1892/3 o výměře 21 m
2  

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

výši 300,- Kč/rok, paní Janě Víchové, Maďarská 1454/6, O.- Poruba, pozemek je zastavěn garáží 

žadatelky, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.6.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 
870/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Anny Václahovské ze dne 6.5.2013, o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 

1571 o výměře 198 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) souhlasí 

s ukončením pronájmu části pozemku parc.č. 1571 o výměře 198 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

dohodou k 31.5.2013, z důvodu stěhování 

 

c) zmocňuje 

starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu 

 
871/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost manželů Adolfa a Hany Prymusových, Ostrava - Moravská Ostrava, ze dne 13.5.2013, o 

pronájem části pozemku parc.č. 1571 o výměře 198 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek 

bude využíván jako zahrada 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1571 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, pozemek 

náleží k bytovému domu č.p. 334 a bude nejdříve nabídnut nájemníkům v domě 

 
872/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1433/4 o výměře 20 m
2  

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

výši 300,- Kč/rok, paní Haně Vašíčkové, Hlučínská 404/202, O.- Petřkovice, pozemek je 

zastavěn garáží žadatelky, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.6.2013 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy       

 
873/59 Rada městského obvodu 

 

a) projednala 

žádost Ing. Hany Kokešové, ze dne 9.5.2013, která zastupuje p. Petra Šípka, O.- Poruba, o 

povolení připojení sousední nemovitosti pozemku parc.č. 1988  k místní komunikaci - pozemek 

parc.č. 2084 ul. Srnčí, dle § 10 zákona o pozemních komunikacích, vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
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b) souhlasí 

s napojením sousední nemovitosti (pozemek parc.č. 1988 pro stavbu tří rodinných domů) na 

pozemek parc.č. 2084 místní komunikace ul. Srnčí vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
874/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost paní Evy Bittnerové, Ostrava – Hrabůvka, ze dne 13.5.2013, která provozuje prodejnu 

potravin na ul.  Koblovské, o povolení k užívání části přilehlého pozemku parc.č. 1903/1 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy k sezonnímu posezení zákazníků jako tzv. malé předzahrádky u prodejny 

potravin 
 

b) rozhodla  

o záměru pronájmu části pozemku parc.č.1903/1 o výměře 10 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy     

 
875/59 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Radima Konkola, Markvartovice, ze dne 21.5. 2013, o vyjádření  k projektové 

dokumentaci (DUR+DSP) pro realizaci stavby ,,Přístavba RD a garáží k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

pozemky parc.č. 471/2,3 a 470“ a uložení přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace do 

pozemků městského obvodu 

 

b) souhlasí 

s dokumentací pro realizaci stavby ,,Přístavba RD a garáží k.ú. Petřkovice u  Ostravy, pozemky 

parc.č. 471/2,3 a 470“ 

 

c) souhlasí 

s uložením přípojek a to: 

- pozemek parc.č. 471/4 uložení přípojek dešťové a splaškové kanalizace 

- pozemek parc.č. 467/1 uložení přípojky splaškové kanalizace a přípojky vody 

- pozemek parc.č. 1927 uložení přípojky vody 

 

d) souhlasí 

s realizací přístavby vstupu (zádveří ) do RD a s části stavby 5 garáží na části pozemku parc.č. 

471/4 v kat. území Petřkovice u Ostravy (pozemek městského obvodu) s tím,  že na část 

pozemku parc.č. 471/4, která bude zastavěna,  bude sjednaná nová nájemní smlouva a uzavřena 

smlouva o právu provést stavbu  

 
876/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost společnosti OVaK a.s., Ostrava, ze dne 9.5. 2013, o dodatečné udělení souhlasu 

s uzavřením smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou, jedná se o 6 

stávajících odběrných míst v obecních domech a na pronajatých pozemcích 

 

b) uděluje souhlas 

s uzavřením smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (nájemci) dle 

předloženého seznamu 
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               Ivo Mikulica  Ing. Kristián Gebauer 

                  starosta                                               člen rady 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

877/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Výtluky a oprava MK Do Luk“ uchazeči: 

JANKOSTAV, s. r. o. 
zast. panem Lukášem Jankem - jednatelem 

se sídlem: Štěpaňákova 31/714, Ostrava - Kunčice 

IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581  

za cenu nejvýše přípustnou: 344 484,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

878/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

- návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity 

- návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 12/2010 o místním poplatku 

ze psů, v platném znění 
 

b) souhlasí 

s navrhovaným zněním obecně závazných vyhlášek 

879/59 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost vedení Statutárního města Ostravy ze dne 14.5. 2013 o stanovisko k případné regulaci 

hazardu na území města  
 

b) souhlasí  

s navrhovanými principy regulace a nemá dalších připomínek 

880/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 9.11. 2011, mezi městským obvodem a 

občanským sdružením FC Odra Petřkovice, kterým se rozšiřuje pronájem o užívání fotbalového 

hřiště s umělým povrchem o velikosti 45 x 23 m  
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č. 1 

 

881/59 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o změně termínu konání zastupitelstva MOb Petřkovice, původní termín 20.6.2013, nový termín 

konání zastupitelstva je 18.6.2013 


