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U S N E S E N Í 
 

ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 

 (č. 1007/70 – 1020/70) 

 

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

Omluveni :  Ing. K. Gebauer 

Hosté :  - 
 

 

1007/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8433/RM1014/110 ze dne 22. října 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 400 tis. 

Kč na zahájení projektových prací na rekonstrukci tělocvičny TJ Petřkovice z rezervy 

investičního odboru 

  

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 37/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93................. o  400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169, ÚZ 93..................................................... o  400 tis. Kč 

 

c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8436/RM1014/110 ze dne 22. října 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje v souvislosti s konáním 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. – 26. října 2013 
 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 38/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98071 .................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5021, ÚZ 98071  …........................................ o  19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5139, ÚZ 98071  …........................................ o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5151, ÚZ 98071  …........................................ o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5153, ÚZ 98071  …........................................ o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5154, ÚZ 98071  …........................................ o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114,  pol. 5156, ÚZ 98071  ……………………………. o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114,  pol. 5162, ÚZ 98071  ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5175, ÚZ 98071 ….....................................…  o    2 tis. Kč 
 

e) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2099/ZM1014/28  ze dne 30.  října 2013, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se upravují výdaje města v souvislosti s přijetím směnečného 

programu. Městskému obvodu Petřkovice se tímto, poskytuje investiční transfer ve výši 3 600 

tis. Kč na akci 3915 – Rekonstrukce MK ul. K Černavám 

 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 39/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 3915 

................................................................................................................................  o  3 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3915 ................   o  3 600 tis. Kč 
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g) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 40/2013, kterým se:        

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

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121.......................................................  o     10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5194 ...............................................................  o       5 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5175 ............................................................   o       5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o     65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 .............................................................   o     65 tis. Kč 

 

h) ukládá 

starostovi předložit tato rozpočtová opatření zastupitelstvu ke schválení 

                                                                                                                      
1008/70 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů  pro Mateřskou školu Ostrava-Petřkovice, U Kaple 

670, Ostrava-Petřkovice pro rok 2014 a to ve výši  226 680,-- Kč; finanční prostředky budou na 

účet MŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2014 a k 15.12.2014 
 

b) nařizuje 

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

částky 
 

c) schvaluje 

odpisový plán dle předložených materiálů pro Základní školu Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 

136, Ostrava-Petřkovice pro rok 2014 a to ve výši  519 048,-- Kč; finanční prostředky budou na 

účet ZŠ zaslány ve dvou splátkách a to k 15.6.2014 a k 15.12.2014 
 

d) nařizuje 

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

částky 

 
1009/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu  č. 7 o velikosti 1+1 , s kuchyní, pokojem, WC, předsíní, koupelnou a spíží  o 

výměře 52 m
2
, nesnížená kvalita ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 17 na ulici Hlučínské  

v Ostravě – Petřkovicích  paní Monice Židkové, nar. 6.5.1988, trvale bytem Hlučínská 110/213, 

Ostrava – Petřkovice na dobu určitou s účinností od 1.12.2013 do  30.11.2014 

 

b) rozhodla 

o pronájmu bytu  č. 1 o velikosti 0+1, s WC, předsíní a koupelnou  o výměře  28 m
2
, nesnížená  

kvalita ve  2. nadzemním podlaží domu č.p. 7 na ulici Hlučínské  v Ostravě – Petřkovicích paní   

Štěpánce Košařové, narozené 22.4.1928, trvale bytem Do Špice 754/19A, Ostrava - Petřkovice  

na dobu určitou s účinností  od 1.12.2013 do  30.11.2014  

 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu těchto nájemních smluv 
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1010/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136 provedené ve dnech 23.9. – 11.10.2013 včetně vyjádření ředitele ZŠ k odstranění 

zjištěných nedostatků 

 

b) bere na vědomí 

výsledek veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670 provedené ve dnech 9.9. – 20.9.2013 včetně vyjádření ředitelky MŠ k odstranění 

zjištěných nedostatků 

    
1011/70 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemek parc.č. 601/6 ost. plocha, jiná plocha o výměře 29 m
2 

v kat.území 

Petřkovice u Ostravy Pavlovi a Radmile Kukučkovým, Hlučínská 295/276, O.- Petřkovice, za 

cenu dle znaleckého posudku10.150,- Kč + náklady obce 6.600,-Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit toto doporučení zastupitelstvu ke schválení                   

 
1012/70 Rada městského obvodu 

a) projednala 

o žádosti Řeznictví JANUS, s.r.o., Miroslav Janus, Hlučínská 4, O.- Petřkovice ze dne 6.11.2013 

o prodej pozemků parc.č. 594/5 a parc.č. 581/8 vše v kat.území Petřkovice u Ostravy (pozemky 

zastavěné stavbami) 
 

b) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodat pozemky parc.č. 594/5 o výměře  9 m
2 

a parc.č. 

581/8 o výměře 19 m
2 

 v kat.území Petřkovice u Ostravy 
 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení 

 

1013/70 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodej pozemku parc.č. 1453/2 – zast.plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1906/62 

– ost.plocha, zeleň v kat.území Petřkovice u Ostravy, o celk. výměře 398 m
2
, občanskému 

sdružení FC ODRA Petřkovice, Petřkovická  721/1, O.- Petřkovice za kupní cenu dle 

znaleckého posudku 145.950,- Kč   

 

b) ukládá 

starostovi předložit toto doporučení zastupitelstvu ke schválení 

 

1014/70 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu koupit pozemky parc.č. 1448/4 o výměře 22 m
2
 a parc.č. 1448/5 a výměře 1306 

m
2
 vše v kat. území Petřkovice u Ostravy,  od občanského sdružení FC ODRA Petřkovice, 



 - 4 - 

 
1015/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Oprava vodovodu ul. U Kaple“ uchazeči: 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

zastoupená Ing. Petrem Konečným, MBA, ředitelem  

se sídlem:   Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 45193673,    DIČ: CZ45193673  

za cenu nejvýše přípustnou: 361.258,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1016/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce kanalizace ul. Hluboká“ 

uchazeči: 

HYDROSPOR, spol. s r. o. 

zastoupená Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem  

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČ: 47666374,    DIČ: CZ47666374 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 993 071,50 Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 

Petřkovická  721/1, O.- Petřkovice,  za cenu dle znaleckého posudku 147.820,- Kč 

b) ukládá 

starostovi předložit toto doporučení zastupitelstvu ke schválení 

1017/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 381/13/VÚ-P210/Z mezi SMO - městským obvodem Petřkovice a 

společností Ostravské komunikace, a.s., která se týká zimní údržby ul. Balbínova v zimní sezóně 

2013/2014 v úseku od obratiště autobusu linky 98 po ul. Petřkovickou, za paušální měsíční 

úhradu 5.500,- Kč bez DPH 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1018/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o snížení výše nájmu za 2. pololetí 2013 z pronájmu nebytového prostoru – domu č.p. 239 u 

nájemce Český záhradkářský svaz, ZO Petřkovice, z 25.000,- Kč na 13.510,- Kč, z důvodu 

nákupu nového skladu v hodnotě 11.490,- Kč 
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 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

1019/70 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost Mgr. Marie Pekárkové ze dne 1.11. 2013 o ukončení pronájmu nebytových prostor 

v domě č.p. 17 na ul. Hlučínské (prostory lékárny), a to dohodou k 31.12. 2013 

 

b) souhlasí 

s ukončením  pronájmu nebytových prostor, dle bodu a) tohoto usnesení 
 

c) rozhodla 

o záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 17 na ul. Hlučínská, o výměře 94 m
2
, za 

účelem provozování lékárny 

 
1020/70 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Mandátní smlouvy mezi městským obvodem Petřkovice a Ing. Jaroslavem Průšou, 

která se týká občasného stavebního a technického dozoru na stavbě ,,Rozšíření parkoviště a 

sadové úpravy na parc.č. 166, 165/2 a 165/1“ za odměnu ve výši dle předloženého návrhu 

 

b) zmocňuje 

starostu  podpisem této mandatní smlouvy 
 

 

 

 

 


