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U S N E S E N Í 
 

z 42. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 4. září 2012 

 (č. 623/42 – 633/42) 

 

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

Omluveni :   J. Dřevjaný  

Hosté :  (k bodu 623/41) A. Schmuch, J. Kuboschek (ČSZ) 

 
623/42 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

s ukončením smluvního vztahu mezi Městským obvodem Petřkovice a Českým zahradkářským 

svazem ZO Petřkovice na pronájem domu občanské vybavenosti č.p. 239 na ul. K Černavám, 

k 31.12.2012, a to dohodou  

 

625/42 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

návrh na rozdělení dotací a grantů ve 2. pololetí r. 2012 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
626/42 Rada městského obvodu 

a) doporučuje zastupitelstvu MO Petřkovice schválit 

rozpočtové opatření č. 24/2012, kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................  o  140 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222, (dotace TJ Petřkovice)..........................    o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222, (FC Odra)...............................................   o   80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5169, (klub seniorů-ženy)...........................       o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  4359,  pol. 5229, (klub seniorů – smíšený).....................    o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  5512, pol. 5222, (SDH) ...................................................   o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222, (včelaři)..................................................   o     5 tis. Kč 

-zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5229, (p. Gajdečková) ...................................      o     5 tis. Kč 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 23/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171…...............................................................   o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169..................................................................   o   15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5171...................................................................   o   15 tis. Kč 

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

 

624/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

termíny konání Rady  MOb Petřkovice v 2. pololetí 2012 takto: 18.9., 2.10., 16.10., 

30.10., 13.11., 27.11., 11.12. a 13.12. – zastupitelstvo MOb 
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627/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu Petřkovice na rok 2013 
 

b) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení 

 

629/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu pozemku parc.č. 15 o výměře  85 m
2
 v kat. území Petřkobvice u Ostravy 

 

630/42 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Aleše Ondry ze dne 9.8.2012 o posouzení stavu popř. opravu omítek v bytě č. 2 v domě 

č.p. 148, který má v nájmu 
 

b) nesouhlasí 

 s opravou omítek na náklady obvodu, jedná se o běžné opravy v bytě, které si hradí nájemce 

bytu 

 

631/42 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

na základě žádosti společnosti AHA trading s.r.o., s prodloužením pronájmu nebytového 

prostoru v kulturním domě č.p. 139 o 2 měsíce, do 31.10.2012 

 

632/42 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zrušení platnosti Mandatní smlouvy mezi Ing. Jaroslavem Průšou a městským obvodem 

Petřkovice, která se týká výkonnu stavebního dozoru a tech.- inženýrské pomoci na stavbě 

,,Energetická opatření hasičské zbrojnice v O.- Petřkovicích“ 

 

633/42 Rada městského obvodu 

a) souhlasí 

na základě předložené žádosti ZŠ Petřkovice s pronájmem učebny ,,staré družiny“ v budově 

školy č.p. 2 na ul. Hlučínské pro potřeby výuky Základní umělecké školy v O.- Petřkovicích, 

v odpoledních hodinách ve školním roce 2012/2013  

 
 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 starosta místostarosta 

 Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

628/42 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

uvolnění finančních prostředků na opravu kaple v Ostravě – Petřkovicích ve výši  do 20 tis. Kč 

včetně DPH 


