
 - 1 - 

U S N E S E N Í 
 

z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu 2012 

 (č. 695/48 – 717/48) 

 

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

Omluveni :  J. Dřevjaný  

Hosté :  RNDr. Pavel Najman – k bodu 695/48 

 
695/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

ústní informaci ředitele školy RNDr. Pavla Najmana k došlé stížnosti na způsob jednání při 

besedách městské policie ve škole 
 

b) odebírá 

RNDr. Pavlu Najmanovi odměny za rok 2012 

696/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle přiložené tabulky pro MŠ Petřkovice, U Kaple 670, Ostrava-Petřkovice pro 

rok 2013 a to ve výši  237 194,-- Kč, finanční prostředky budou na účet MŠ zaslány ve dvou 

splátkách a to k 15.6.2013 a k 15.12.2013 
 

b) nařizuje 

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

částky 

 

697/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle přiložené tabulky pro ZŠ Petřkovice, Hlučínská 136, Ostrava-Petřkovice pro 

rok 2013 a to ve výši  407 122,30 Kč, finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve dvou 

splátkách a to k 15.6.2013 a k 15.12.2013 
 

b) souhlasí 

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

částky 

 

698/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě - Petřkovicích manželům Ivaně Suchanové, r. nar. 

1962  a Oldřichu Suchanovi, r. nar. 1957, bytem Petřkovická 334, 725 29 Ostrava – Petřkovice, 

na dobu určitou 3 měsíců s účinností od  01.12.2012 do 28.02.2013  
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b) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě 

 
699/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 2 na ulici Petřkovické č.p. 334 v Ostravě – 

Petřkovicích  manželům Ivaně a Oldřichu Suchanovým ve výši  10 382,- Kč, jedná se o dluh za 

měsíce 07/2012 a 08/2012; jmenovaní uhradí svůj dluh v osmnácti splátkách, a to 17 splátek po 

600,-- Kč a  jedna ve výši 182,- Kč; splatnost jednotlivých splátek je k 30. dni v měsíci počínaje 

měsícem prosinec 2012 

 
700/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o udělení plné moci JUDr. Miroslavu Pavelkovi, která se týká exekučního vymáhání pohledávky 

manželů Radky  Poláškové, r. nar. 1972 a Kamila Poláška, r. nar. 1970, trvale bytem Hlučínská 

č.p. 7, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

 

b) rozhodla 

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

dluhu paní Simony Honišové, r. nar. 1986, trvale bytem Hlučínská č.p. 7,  725 29 Ostrava – 

Petřkovice, dluh vznikl neplacením nájemného za obecní byt 

 
701/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2013, návrh rozpočtového   

výhledu na roky 2014 - 2016 a návrh rozpočtového provizória na rok 2013 

 

b) doporučuje  

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2013 ve výši 16 960 tis. Kč dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč) 

 

PŘÍJMY CELKEM:                          16 960 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                            5 113  

Dotace                            8 957 

Převody ze SF                               130 

Kapitálové příjmy                               300  

Konsolidace příjmů                        -      130  

Financování celkem                            2 590 

CELKOVÉ ZDROJE                          16 960      

  

VÝDAJE CELKEM:                          16 960 

V tom:  

Běžné výdaje                          13 705 

Konsolidace výdajů                       -       130  

Kapitálové výdaje                            3 385 

CELKOVÉ VÝDAJE:                          16 960 
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c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu s rozpočtovým výhledem a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

 

702/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

na základě předložené  žádosti Charity Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

finanční příspěvek na dokrytí nákladů spojených s rozvozem obědů v roce 2012ve výši  9 838,- 

Kč 

 
703/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 34/2012, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………  o    10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5173  …………………………………………  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §6112, pol. 5175 …………………………………………    o    10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5162 …………………………………………   o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 ………………………………………..  o    10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5171 …………………………………………  o    11 tis. Kč 

- zvýší běžné  výdaje na § 3612, pol. 5166 ………………………………………..  o    11 tis. Kč 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MO schválit vlastní rozpočtové opatření č. 35/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5021 …………………………………………..  o    20 tis. Kč    

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5424 ………………………………………….   o    17 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5021 ………………………………………….   o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5424 ………………………………………….   o    10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ………………………………………….   o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5424 ………………………………………….   o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 ………………………………………….   o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5023 ………………………………………….   o    15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5424 ………………………………………….   o      8 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 ………………………………………….   o      6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5032 ………………………………………….   o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 …………………………………………   o    71 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5031 …………………………………………   o    17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5032 …………………………………………   o      7 tis. Kč 

  
704/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vyřazení majetku MOb Petřkovice dle předloženého seznamu takto: 
 

účet             název                                                                                                      

028 000      DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)         v hodnotě               16 333,-- Kč    

902 300 a 999 902   podrozvahová evidence                              v hodnotě                  2 994,-- Kč 

C E L K E M                                                                                                                  19 327,-- Kč 

 

 



 - 4 - 

 
705/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

nabídku na koupi pozemků od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, kterou podalo 

SMO, majetkový odbor, Prokešovo nám.8, Ostrava 

 

b) nedoporučuje  

městu tyto pozemky parc.č. 1906/34, 1906/39 a 1906/146 koupit, jedná se o vodní plochy a 

pozemky pod krajskými komunikacemi 
 

c) ukládá 

veoucímu odboru výstavby odpovědět majetkovému odboru SMO dle rozhodnutí rady 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 14. 12. 2012 

 
706/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Naděždy Grichnikové, Ludgeřovice ze dne 14.11.2012 o souhlas se stavebními  

úpravami nebytových prostor a změnou v užívání částí 1.PP a 1.NP Kultůrního domu dle 

přiložené PD  
 

b) požaduje 

doplnit PD o stavebně technické řešení bouracích prací v místnosti 01.05 PRODEJNA, 01.26 

CHODBA a 01.22 SKLAD PAPÍRU a provedení bezpečného průchodu mezi těmito místnostmi  

v 1.PP v KD, s ohledem na stávající rozvody vody, plynu, topení a kanalizace v uvedeném 

prostoru 

 

707/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu pozemku parc.č. 1931/2 o výměře 2 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy manželům 

Radimovi a Marcele Carbolovým, Pod Landekem 55/8, O.- Petřkovice za nájemné za cenu 300,- 

Kč za rok, využití zastavěná plocha (garáž), na dobu neurčitou s účinnosti od 1.12.2012  

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy 

 

708/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

doplněnou žádost p. V. Kurkové, O.- Poruba, ze dne 13.11.2012 o pronájem pozemku parc.č. 

1768/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) konstatuje 

že tento pozemek je pronajat již od r. 1972 stejnému nájemci, který řádně platí 

 

c) ukládá 

ved. odboru výstavby odpovědět žadatelce, že MOb Petřkovice nyní nemá záměr měnit nájemce 

Z: ved. odboru výstavby                                                                             T: 18. 12. 2012 
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709/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 962
 
o výměře 209 m

2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy
 
 

 

710/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Ing. Jany Smolkové, Ludgeřovice, ze dne 26.11.2012 o odkoupení pozemku pod 

stavbou hospodářské budovy parc.č. 88/2 o výměře 1m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb souhlasit se záměrem prodat pozemek parc.č. 88/2 o výměře 1 m
2
 v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy   
 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k posouzení                            

 

711/48 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. N. Grichnikové ze dne 14.11.2012 o změnu a rozšíření sortimentu v pronajatém 

nebytovém prostoru v přízemí KD 
 

b) souhlasí 

s rozšířením sortimentu v nebytovém prostoru v přízemí KD o sportovní potřeby a dárkovou síň, 

s účinnosti od 1.12.2012 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu dodatku č.2 k nájemní smlouvě 

 

712/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

sdělení ved. odboru ochrany životního prostředí MMO, Ing. P. Valeriána, PhD., ze dne 

19.11.2012, o jednání se spol. Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., které se týkalo provozu a 

údržby vyhlídkové věže na Landeku 

 
713/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo mezi městským obvodem Petřkovice a spol. Ostravské komunikace, 

a.s., která se týká zimní údržby ul. Balbínova v zimní sezóně 2012/2013 v úseku od točny 

citybusu č. 98 po ul. Petřkovickou, za paušální měsíční úhradu 5.200,- Kč bez DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy  

 

714/47 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi spol. ČEZ Distribuce a.s. a městským 
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obvodem Petřkovice, která se týká uložení kabelu NN do pozemku parc.č. 440/9, v délce 86 m, 

za jednorázovou úplatu ve výši 41.280,- Kč vč. DPH 

 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy  

 

715/48 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi ČR – Ministerstvo práce a soc. věcí, Praha a městským 

obvodem Petřkovice, která se týká 2 ks počítačů vč. softwaru a tiskáren, z roku 2006, pro potřebu 

sociálního úseku 
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem této smlouvy  

 
716/48 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odměnu ředitelce Mateřské školy v Ostravě – Petřkovicích, příspěvková organizace, p. Haně 

Hrubé, dle platných předpisů, ve výši dle předloženého návrhu  

 
717/48 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

informaci starosty o stavu projednávání záměru prodeje pozemku parc.č. 606 v orgánech města a 

na majetkovém odboru MMO, kdy město Ostrav nesouhlasí s jednou naší podmínkou prodeje 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu znovu projednat a schválit podmínky prodeje pozemku parc.č. 606 s tím, že: 

- podmínka „pozemek se prodá dle nejlepšího účelu využití, nebo nejvyšší nabídnuté ceny, 

popř. kombinovaně“ – bude zrušeno 

- podmínka o zastavění pozemku stavbou občanské vybavenosti bude rozšířena o stavbu 

bytového domu 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí  

 

 

 

 

 

         Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

             starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 

 

                                                                                                           v. z. Ing. Kristián Gebauer 

 

 

 

 

  


