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U S N E S E N Í 
 

z 71. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. listopadu 2013 

 (č. 1021/71 – 1041/71) 

 

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

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 

 

1021/71 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 41 /2013, kterým se:     

- zvýší příjmy na pol. 8115 ……………………………………………………. o     17 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 ..............................................  o       2 tis. Kč      

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 ……………………………  o     15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 4329, pol. 5137, ÚZ 13011 ........................................   o       5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5169, ÚZ 13011 .......................................   o       5 tis. Kč 

- zvýší kapitálové příjmy na § 3639, pol. 3111  .................................................   o   140 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130  .................................................   o   140 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................   o     17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ..........................................................   o     15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 ..........................................................  o       2 tis. Kč 

  

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit vlastní rozpočtové opatření č. 42 /2013, kterým se:  

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5021...........................................................    o       27  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011 ..........................................................   o       27  tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení rady města č.8593/RM1014/113 ze dne 19. listopadu 2013, kterým rozhodla o přijetí  

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2013 na pokrytí mimořádných výdajů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkovém objemu 98 600,-- Kč, kdy dotace je určena 

především na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční 

opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 43/2013 kterým se: 

-zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 14004........................  o  99 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512,  pol. 5137, ÚZ 14004 ............................................... o  88 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 5512,  pol. 5139 , ÚZ 14004 ............................................. o  11 tis. Kč 

 

e) ukládá 

starostovi předložit rozpočtová opatření dle bodu b) a d) zastupitelstvu ke schválení 

 

 

 



 - 2 - 

1022/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele Základní školy Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136,  na vyřazení majetku 

z účetní evidence ZŠ v roce 2013 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence ZŠ  Hlučínská 136,  Ostrava – Petřkovice takto: 

-  ve výši      31 318,--  Kč z účtu 022  

-  ve výši   102 792,45 Kč z účtu 028   

-  ve výši     20 459,30 Kč z podrozvahové evidence (DDHM v hodnotě do 3 000,- Kč) 

-  ve výši     78 031,05  Kč z podrozvahové evidence (učební pomůcky)  

dle předloženého seznamu 

 
1023/71 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MO Petřkovice dle předloženého návrhu k datu 30.11.2013 takto: 

 

      účet             název                                                                                                      

022 0600       DHM    (dlouhodobý hmotný majetek)            v hodnotě                   60 900,--     Kč                             

028 0000    DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)  v hodnotě                   24 540,80    Kč 

902 300 a 999 902  podrozvahová evidence                          v hodnotě                     2 340,--     Kč 

 CELKEM                                                                                                               87 780,80    Kč 

 
1024/71 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

na základě předložené žádosti Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava – Vítkovice finanční 

příspěvek na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů za rok 2013 ve výši  5 649,- Kč 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 44/2013, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………..  o    6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 ………………………………………….   o    6 tis. Kč 

  
1025/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2014, návrh rozpočtového   

výhledu na roky 2015 – 2017 a návrh rozpočtového provizória na rok 2014 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2014 ve výši   

21 238  tis. Kč dle předloženého návrhu: 
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PŘÍJMY CELKEM:                           21 238 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                             5 835  

Dotace                           11 263 

Převody ze SF                               140 

Kapitálové příjmy                            4 100  

Konsolidace příjmů                        -      140  

Financování celkem                                 40 

CELKOVÉ ZDROJE                          21 238      

  

VÝDAJE CELKEM:                          21 238 

V tom:  

Běžné výdaje                          16 031 

Konsolidace výdajů                       -       140  

Kapitálové výdaje                            5 347 

CELKOVÉ VÝDAJE:                          21 238 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu s rozpočtovým výhledem a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

                 
1026/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost spol.Green Gas DPB, a.s., Paskov ze dne 12.11.2013 o povolení vstupu na pozemky 

parc.č. 1554/1 a parc.č. 1557/1, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu (měření 

obsahu metanu v půdním vzduchu) v okolí bezpečnostního prvku Naneta, a rekonstrukce 

oplocení bezpečnostního prvku Naneta včetně odfukového komínku 

 

b) souhlasí 

se vstupem na pozemky parc.č. 1554/1 a parc.č. 1557/1 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy, 

s tím, že po atmogeochemickém průzkumu a rekonstrukci budou pozemky uvedeny do 

původního stavu a písemným protokolem předány zástupci městského obvodu Petřkovice 

  
1027/71 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1877/1 o výměře 59 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za  

účelem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 300,-Kč/rok, p. Lubomíru Jadroňovi, Balbínova 

81,O.- Petřkovice na dobu neurčitou s účinnosti od 1.1.2014 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 
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1029/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Elišky Konkolové Školní 38, Markvartovice v zastoupení p.Radima Konkola, Školní 

38, Markvartovice, ze dne 15.11. 2013, o souhlas vlastníka pozemků parc.č. 467/1 a parc.č. 470 

vše v kat.území Petřkovice u Ostravy, s dělením pozemků dle Geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastru, vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č.1749-574/2013 ze 

dne 29.10.2013  

 

b) nesouhlasí 

s rozdělením pozemků parc.č. 467/1 a parc.č. 470 v kat.území Petřkovice u Ostravy, tak jak je 

vyznačeno v Geometrickém plánu pro vyznačení budovy v katastru, vyznačení změny vnějšího 

obvodu budovy č. 1749-574/2013 ze dne 29.10.2013 

 
1030/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Varenská 49, Ostrava, ze 

dne 8.11.2013, o vyjádření k existenci sítí pro stavbu „ Petřkovice – kanalizační stoky, 

odkanalizování obce – část B – II. etapa“ 
 

b) sděluje, 

že na pozemcích dotčených stavbou nemá ve své správě žádné sítě 

 

1028/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost  p. Elišky Konkolové,  Školní 38, Markvartovice v zastoupení  p. Radima Konkola, 

Školní 38, Markvartovice,  ze dne  15.11. 2013 o pronájem části pozemku parc.č. 467/1 o 

výměře 14 m
2  

v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

b) rozhodla, 

že nemá záměr pronájmu části pozemku parc.č. 467/1 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby odpovědět žadateli dle rozhodnutí rady 

 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 06.12.2013 

1031/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Varenská 49, Ostrava, ze 

dne 8.11.2013, o vyjádření k existenci sítí pro stavbu „ Petřkovice – kanalizační stoky, 

odkanalizování obce – část B – III. etapa“ 

 

b) sděluje, 

že na pozemcích dotčených stavbou nemá ve své správě žádné sítě 
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1032/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Renaty Fukové, projekční a inženýrské služby, Bajgarova 637, Ostrava, ze dne   

20.11.2013 o vyjádření k dokumentaci ke stavbě „Oprava vodovodu v Petřkovicích, ulice 

Šilheřovická“  

 

b) souhlasí 

s dokumentaci pro stavební povolení stavby „Oprava vodovodu v Petřkovicích, ulice 

Šilheřovická“ 

 

c) požaduje 

po ukončení opravy vodovodu provést nový povrch komunikace v celé délce a šířce 

 
1033/71 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č. 

14796, mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a společností Dalkia Commodities CZ, 

s.r.o., Moravská Ostrava, která se týká dodávek elektické energie do objektů městského obvodu 

v roce 2014  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy 

 
1034/71 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s umístěním místa podnikání pro prodej kvasnicového lihu, konzumního lihu a lihovin 

v nebytovém prostoru domu č.p. 118 na ul. Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích, paní Anežce 

Návratové, IČ: 16644573, s účinosti od 1.12. 2013    

 
1035/71 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZUŠ Petřkovice p. Pavla Dvořáka ze dne 20.11. 2013 o povolení provedení 

drobných stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru v domě č.p. 7 na ul. Hlučínské 

v Ostravě - Petřkovicích 
 

b) souhlasí 

s provedením drobných stavebních úprav v nebytovém prostoru domu č.p. 7, které spočívají 

v montáži nového zabezpečovacího zařízení a v rekonstrukci systému elektronického vrátného 

 

1036/71 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu budovy tělocvičny č.p. 786/2A, způsob využití občanská vybavenost, ul. U 

Sokolovny, a pozemku parc.č. 99/2 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za podmínky, že rada města 

vydá předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 20-ti let 
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 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

  starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

1037/71 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

vyhlášené výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1237 (zahrada) v kat. území Petřkovice u 

Ostravy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, za minimální kupní cenu 

251.000,- Kč 
 

b) nemá 

záměr tento pozemek koupit 

 

1038/71 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci o provedené výsadbě okrasných dřevin firmou Ing. Kristián Korner, Ostrava – 

Petřkovice, formou sponzorského daru  
 

b) bere na vědomí 

informaci o odstranění náletových dřevin formou probírky a pročištění pozemku parc.č. 1900/1 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, formou sponzorského daru, firmou Ing. Kristián Korner, Ostrava – 

Petřkovice 

 
1039/71 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Andrei Žákové, ve výši dle předloženého návrhu, za spolupráci 

s komisí pro společenské záležitosti v roce 2013 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem darovací smlouvy 
 

1040/71 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu řediteli Základní školy v Petřkovicích, RNDr. Pavlu Najmanovi, dle platných předpisů 

ve výši dle předloženého návrhu 
 

1041/71 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost odboru vnitřních věcí MMO ze dne 18.11. 2013, o stanovisko, případně připomínky 

k návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/0009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství   

 

b) nemá připomínek 

k tomuto návrhu OZV 
 

 

 

 


