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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 19.3. 2015 

(usnesení č. 22/3 – 36/3) 

 
22/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Ing. arch. Jaro-

slava Klegu a ing. Tomáše Mušálka 

 
23/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jarmily Nevímové a Mgr. Evy Papírníkové o ověření zápisu z 2. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 22.12. 2014 

   
24/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

19.3. 2015 

 
25/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 635/RM1418/12 ze dne 24. února 2015, kterým schválila roz-

počtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční dotace ve výši 

300 tis. Kč na krytí výdajů spojených s úpravou chodníků v místě přechodu pro chodce v ul. 

Hlučínské u zastávek „Hornické muzeum“, z běžných výdajů odboru dopravy 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 8/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org 511 ....................................................................... o  300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 .....................................................  o  300 tis. Kč 
 

3) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.3. 2015 
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26/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2015 

 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro 1. pololetí 

roku 2015 příjemcům takto: 
 

Svaz důchodců  ČR        30 000 -   na rozvoj  kulturních, sportovních a společenských 

aktivit v roce 2015 

FC ODRA Petřkovice         80 000 -   na činnost v roce 2015 (na úhradu energií, včetně 

zálohových plateb, na údržbu  areálu, ošetřování 

trávníku, opravy majetku v areálu, rekonstrukci trav-

naté plochy, pronájem tělocvičen, hal a hřišť, na 

úhradu cestovních nákladů k zápasům jednotlivých 

kategorií, na materiální zabezpečení jednotlivých ka-

tegorií, na úhradu startovného na turnajích mládež-

nických kategorií a turnajích pořádaných MS KFS, 

MěFS Ostrava) 

Sbor dobrovolných hasičů        15 000 -   na akce a činnost v roce 2015 (pálení čarodějnic, sou-

těže pro děti, na vyhodnocení soutěže PO očima dětí, 

den otevřených dveří, na soutěž sportovních družstev 

mladých hasičů, na soutěž družstev mužů a žen 

„Soutěž o pohár starosty“, na Mikulášskou nadílku 

dětem a závěrečné posezení na konci roku), a na ob-

novu materiálně technické základny 

p. Tomáš Kudeljnjak                 11 000 -   na akci „Běžecký závod pro děti a mládež (6000) a na 

rozvoj kulturních a společenských aktivit - výstup na 

Landek (5000) 

Nadace Landek                        5 000 -   na plnění nadačního programu roku 2015 

Český svaz včelařů           5 000 -    na činnost svazu v roce 2015 

Knihovna města Ostravy             5 000 -   na doplnění knihovního fondu, na drobné věcné od-

měny do soutěží pro dětské čtenáře, výtvarný mate-

riál a potřeby k využití při tvůrčích dílnách 

Klub přátel hornického muzea  5 000 -   na činnost klubu v roce 2015 

p. Vítek Alois          5 000 -   na akci „V. ročník penaltového rozstřelu“ 

p. Gajdečková Alena         5 000 -   na nákup materiálu potřebného k údržbě branek a 

volejbalových sloupků a k údržbě zeleně 

 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  6/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ………………………………………. o  166 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……………………..  o    30 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222 (SDH) ………………………………. o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5493 (Kudeljnjak Tomáš) …………………  o    11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek) .................................  o      5 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy) ……..……. o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Klub přátel hornického muzea) ..........  o      5 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493 (Vítek Alois) .......................................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493  (Gajdečková Alena) ...........................  o      5 tis. Kč 
  

4) ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z: starosta   
                                                                                                         T:  do 30.3. 2015 

5) zmocňuje  

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                         T:  do 15.4. 2015 

 
27/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Ludgeřovice, IČ 48003590, na opravu 

střechy kostela v roce 2015, ve výši 50 000,- Kč 
 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  7/2015, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………… o    50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3330, pol. 5223 ............................................................  o    50 tis. Kč 
 

3) zmocňuje 

starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí daru 

Z:  starosta                                                                                         T:  do 10.4. 2015 

 
28/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučín-

ská 136, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4. 2015 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na základě 

přírůstků a úbytků v roce 2014, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2015 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 16 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
29/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4. 2015 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská  škola Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na základě pří-

růstků a úbytků v roce 2014 a 2015, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2015 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 16 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 
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30/3  Zastupitelstvo městského obvodu 
 

1) bere na vědomí   

informaci o § 71, odst. 4 zákona o obcích, který umožňuje neuvolněným členům zastupitelstva, 

kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, poskytovat náhradu ušlého výdělku 

v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to paušální částkou 
 

2) rozhodlo    

neposkytovat náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 

v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou, dle § 71, odst. 4 zákona 

č.128/2000 Sb., obcích, v platném znění 

 
31/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 570/4 zahrada o výměře 150 m
2
, který byl geometrickým plánem č. 

1837-51/2014  ze dne 18.8. 2014 oddělen z pozemku parc.č. 570/1, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, Ing. Richardu Klučkovi, rok nar. 1986, bytem Včelínek 373, 725 28 Os-

trava – Hošťálkovice, za cenu dle znaleckého posudku 105.000,- Kč + náklady obce ve výši 

4.400,- Kč  

 

2) souhlasí 

se zaplacením kupní ceny ing. Klučkou dle bodu 1) tohoto usnesení ve dvou splátkách, takto: 

1. splátka ve výši 60 000,- Kč při podpisu smlouvy 

2. splátka ve výši 49 400,- Kč do 30.9. 2015  
 

3) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                               T.: 10.4. 2015 

 
32/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 471/8 zast. plocha o výměře 3m
2
, parc. č. 471/16 zast. plocha o výměře 

1m
2
, parc.č. 471/17 zast. plocha o výměře 1m

2
, parc.č. 471/15 zast. plocha o výměře 1m

2
, parc.č. 

467/5 zast. plocha o výměře 5m
2
  a parc.č. 467/9 zast. plocha o výměře 2 m

2
  vše  v kat. území  

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Jindřichu Zimolovi, rok nar. 1979, bytem Komenského 

162, 749 01 Vítkov, za cenu dle znaleckého posudku 8.500,- Kč + náklady obce ve výši 500,- Kč  
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta   T.: 10.4. 2015 

 
33/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 1431/4 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 1431/4 zastavěná plocha o výměře 38 

m
2
, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, na kterém stojí garáž ve vlastnictví žadatelů   
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3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 10.4.  2015 

 
34/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

(k usnesení zastupitelstva č. 20/2 ze dne 22. 12. 2014) 

1) bere na vědomí 

zprávu starosty o sociálních službách v O.- Petřkovicích, o čerpání prostředků v této oblasti a o 

řešení situace v této oblasti v dalším období 

 
35/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

zprávu předsedy kontrolního výboru p. Davida Michalíka o provedené kontrole dne 12.3. 2015 
 

2) bere na vědomí 

zprávu předsedy finančního výboru Bc. Martina Pražáka o provedené kontrole dne 24.2. 2015 

 
36/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

(k usnesení zastupitelstva č. 21/2 ze dne 22. 12. 2014) 

1) mění 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice z 18.6. 2015 na nový termín 

16.6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

   


