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U S N E S E N Í 
 

ze 74. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. února 2014 

 (č. 1069/74 – 1091/74) 

 

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

Omluveni :  - 

Hosté :  - 
 

 

1069/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

směrnici č. 1/2014 o evidenci daně z přidané hodnoty s účinností od 1.2.2014  
 

b) ruší 

platnost směrnice č.1/2013 o evidenci daně z přidané hodnoty schválené Radou MOb Petřkovice 

dne 26.2.2013 usnesením č. 771/53 

 
1070/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

- pravidla o výměně a úhradě předmětů vnitřního vybavení bytu v bytových domech ve 

svěřené správě MOb Petřkovice, 

- pravidla o úhradě drobných oprav a běžné údržby v bytech v bytových domech ve svěře-

né správě MOb Petřkovice, 

- pravidla o rozsahu služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v bytových 

domech ve svěřené správě MOb Petřkovice a jejich rozúčtování, 

- domovní řád pro bytové domy Statutárního města Ostravy, ve svěřené správě městského 

obvodu Petřkovice, 

s účinnosti od 1. 2. 2014 

 
1071/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení plné moci JUDr. Miroslavu Pavelkovi, která se týká zastupování ve věci vymáhání 

dluhu za neuhrazený pronájem bytu a služby s tím spojené, manželů Ivany Suchanové r. nar. 

1962 a Oldřicha Suchana r. nar. 1957, trvale bytem Petřkovická 334/3,  725 29  Ostrava - Petř-

kovice 

 
1072/74 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 2 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901...................………..…………………..   o    40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5153..............................................................   o    40 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 3392, pol. 6122 ......................................................   o  109 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6122 ......................................................   o  109 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5219 ..............................................................   o      2 tis. Kč 
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1073/74 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Ma-

teřská škola Ostrava - Petřkovice takto:  

- na účtu 028 0000 se nákupem DDHM navyšuje majetek o 78 469,50 Kč 

- dochází ke svěření pozemků do správy MŠ v celkové účetní hodnotě 331 133,60 Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu ke schválení 

 
1074/74 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Zá-

kladní škola Ostrava - Petřkovice takto: 

- na účtu 018 došlo k přírůstku ve výši  2 190,- Kč – nakoupený majetek 

- na účtu 028 došlo k přírůstku majetku ve výši  49 571,- Kč – nakoupený majetek 

- na účtu 028 byl jeho stav snížen o částku 17 453,- Kč – vyřazený majetek   

- na účtu 021 došlo k přírůstku ve výši  3 990 075,58 Kč na základě ukončení rekonstrukce ZŠ 

č.p. 3 a převodu kanalizační přípojky  k ZŠ č.p. 2  

- na účtu 022 došlo k úbytku ve výši 25 450,- Kč 

- dochází ke svěření pozemků do správy ZŠ v celkové účetní hodnotě 2 658 520,58 Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento materiál zastupitelstvu ke schválení 

 
1075/74 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

kladný hospodářský výsledek Základní školy Ostrava - Petřkovice za rok 2013 ve výši 

10 624,11 Kč 
 

b) bere na vědomí 

kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Ostrava - Petřkovice za rok 2013 ve výši 

122 598,23 Kč 
 

c) doporučuje 

zastupitelstvu rozhodnout o ponechání kladného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 

10 624,11 Kč základní škole s tím, že bude převeden do rezervního fondu 
 

d) doporučuje 

zastupitelstvu rozhodnout o ponechání kladného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 

122 598,23 Kč mateřské škole s tím, že bude převeden do rezervního fondu 
 

e) ukládá 

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

výsledku hospodaření 
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1077/74 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemek parc.č. 32/3 ostat.pl., jiná plocha o výměře 23m
2 

v  kat. území 

Petřkovice u Ostravy manželům Aloisi a Drahoslavě Kesnerovým, bytem U Sokolovny 172, O.- 

Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 6 900,- Kč + náklady obce ve výši 2 600,- Kč 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 

1078/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Tomáše Kornera, Hluboká 693, O.- Petřkovice ze dne 22.1.2014 o připojení pozem-

ku parc.č. 799/28, na kterém má být realizovaná stavba RD, na pozemek parc.č. 784/1 místní 

komunikaci ul. Hluboká, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) souhlasí 

s připojením sousední nemovitosti pozemek parc.č. 799/28 na, kterém je plánovaná stavba RD 

přes pozemek parc.č. 799/27 na pozemek parc.č. 784/1 místní komunikaci ul. Hluboká, vše 

v kat. území Petřkovice u Ostravy.    

 

1076/74 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu prodat pozemek parc.č. 581/9 ost. plocha, jiná plocha o výměře 103 m
2 

v  kat. 

území Petřkovice u Ostravy panu Dušanovi Maindovi, Včelařská 305, O.- Petřkovice, za cenu 

dle znaleckého posudku 62 830,- Kč + náklady obce ve výši 6 600,- Kč 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

1079/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 570/1 o výměře 150 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za  úče-

lem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 300,-Kč/rok, p. Richardu Klučkovi, Včelínek 

373/38, O.- Hošťálkovice, na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2014 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této nájemní smlouvy 

 
1080/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 536 o výměře 210 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, za  úče-

lem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 420,-Kč/rok, paní Monice Židkové, Hlučínská 17, 

O.- Petřkovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 1.3.2014 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této nájemní smlouvy 
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1081/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1880/14 (pod stavbou garáže) v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
1082/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ing. Ivana Šnapky, autorizovaný inspektor, č.p. 651, Těrlicko, ze dne10.2.2014, který 

zastupuje stavebníky manželé Jana a Andreu Hlisníkovských, Pláničkova 479/10, O.- Hrušov, o 

stanovisko k projektu ke společnému stavebnímu a územnímu řízení ,,Novostavby přízemního 

rodinného domu HOME 83“ na pozemku parc.č. 1189 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

kladné stanovisko k projektu ke společnému stavebnímu a územnímu řízení „ Novostavby pří-

zemního rodinného domu HOME 83“ na pozemku parc.č. 1189 v kat. území Petřkovice u Ostra-

vy 

 
1083/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ing. Ivana Šnapky, autorizovaný inspektor, č.p. 651, Těrlicko, ze dne7.2.2014, který za-

stupuje stavebníky Jiřího Nosala a Tomáše Klouzala, Bieblova 2070/24, 702 00 Ostrava, o sta-

novisko k projektu ke společnému stavebnímu a územnímu řízení ,,Novostavby přízemního ro-

dinného domu HOME 70“ na pozemku parc.č. 1189 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává 

kladné stanovisko k projektu ke společnému stavebnímu a územnímu řízení „ Novostavby pří-

zemního rodinného domu HOME 70“ na pozemku parc.č. 1189 v kat. území Petřkovice u Ostra-

vy 

 
1084/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost společnosti NOVOPRO FM, s.r.o., Sadová 609, Frýdek Místek, ze dne 27.1.2014, zastu-

pující společnost ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří-

zení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu“ pro stavbu „Ostrava Hlučínská, pře-

ložka NN ÚMOb“  
 

b) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
1085/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o sdruž. službách dodávky elektřiny uzavřené mezi SMO - 

městským obvodem Petřkovice a společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o., který se týká do-
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dávky elektřiny do objektu tělocvičny č.p. 786 na ul. U Sokolovny s účinností od 17.1. 2014 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách 

 
1086/74 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, příspěvkové organizace, o souhlas 

zřizovatele s přijetím sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč 
 

b) souhlasí 

s přijetím sponzorského daru – finančního příspěvku od p. Hany Olesz, Ostrava – Petřkovice, ve 

výši 10.000,- Kč v souladu s čl. č. VIII. zřizovací listiny, finanční dar bude použit v průběhu 

roku 2014 na vybavení třídy dětským nábytkem 

 
1087/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení výjimky z počtu dětí ve všech třech třídách Mateřské školy O.- Petřkovice, příspěvko-

vá organizace, pro školní rok 2014/15, a to z 24 na 28 dětí v souladu s platným zákonem 

 
1088/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč na nákup cen do tomboly plesu s názvem „Ples 

Mariánských Hor a Hulvák“, konaného dne 7.3. 2014, společnosti VIN-ECR s.r.o., Nad Porub-

kou 2227/13, Ostrava – Poruba, která ples organizuje   
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této darovací smlouvy 

1089/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu „Rozšíření kamerového 

systému pro městský obvod Petřkovice“ v rozsahu předloženého zadání, třem společnostem dle 

předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 3.3. 2014 

 
1090/74 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 13/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, kterou se mění některé sazby v městském obvodě Moravská 

Ostrava a Přívoz 

 

b) souhlasí 

s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky 

 



 - 6 - 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

1091/74 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Ivetě Jaškové, Ostrava – Petřkovice, která je zákonným zástup-

cem žákyně Michaely Středulové, ve výši dle předloženého návrhu, za vítězný návrh projektu 

„Bana - využití prostoru za cukrárnou“ 
 

b) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Ivě Bugnerové, která je zákonným zástupcem žákyně Ivy Bug-

nerové ml., ve výši dle předloženého návrhu, za návrh projektu „Bana - využití prostoru za cuk-

rárnou“ 
 

c) rozhodla 

o poskytnutí peněžitého daru p. Romanu Holišovi, která je zákonným zástupcem žáka Davida 

Holiše, ve výši dle předloženého návrhu, za návrh projektu „Bana - využití prostoru za cukrár-

nou“ 
 

d) zmocňuje 

starostu podpisem darovacích smluv dle bodů a) až c) tohoto usnesení 

 

 

 

 
 


