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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 14.3. 2019 

(usnesení č. 30/4 – 44/4) 

  
30/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Ing. Kristiána 

Gebauera a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
31/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Moniky Konečné a pan Pavla Kukučky o ověření zápisu 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 19.2. 2019 

   
32/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

14.3. 2019 

 
33/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 363/RM 1822/7 ze dne 18. prosince 2018, kterým schválila na základě 

rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Petřkovice ve výši 17 427,- Kč na 

výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2018 
 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 50/2018, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 14004 ……….  o  18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5139, ÚZ  14004 …………………….……….  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5021, ÚZ  14004 ……………………….……  o  16 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 0014/ZM1822/2, které na  svém zasedání dne 12. prosince 2018 

schválilo rozpočtové opatření, kterým se sníží neinvestiční účelová dotace poskytnutá našemu 

městskému obvodu v roce 2018 na akci Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a 

opěrných břehů Ludgeřovického potoka pro financování v roce 2019; jedná se o prostředky na 
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zpracování projektové dokumentace ve výši 479 tis. Kč a část nevyčerpaných prostředků na tuto 

akci ve výši 2 095 tis. Kč 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 51/2018, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na § 2333, pol. 5171, ÚZ 93 ……………………………  o  2 095 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 2333, pol. 5169, ÚZ 93 …………………………….  o     479 tis. Kč 

 

5) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
34/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2019 a schválené Radou MOb Petřkovice dne  19.2.2019 

takto: 

 

Organizace Výše dotace 

v  Kč 

Účel dotace 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

50 000,- Drobná údržba zbrojnice, obnova materiálně – 

technické základny, sportovní a kulturní vyžití. 

Knihovna města 

Ostravy 

10 000,- Podpora čtenářství prostřednictvím obohacení 

knihovního fondu a realizace akcí pro děti a mládež. 

Uskutečnění akcí projektu Bookstart – S knížkou do 

života. 

Český svaz včelařů 

ZO Petřkovice 

10 000,-  Na činnost v roce 2019 (chov včelstev, zajišťování 

opylovací činnosti v regionu, nutné tlumení včelích 

nákaz, organizování spolkové činnosti) 

Český zahrádkářský 

svaz 

ZO Petřkovice 

30 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (provoz ZO, 

výstavy, kroužek  Mladý zahrádkář, akce pořádané ZO) 

 

Klub přátel hornického 

muzea 

20 000,- Vydání čtyř hornických zpravodajů KPHMO, z.s. 

 

Billiard Club Ostrava 10 000,- Nákup kulečníkového vybavení, pořádání turnaje 

 

Pan Rudolf Schmuch 3 000,-  Na fotbalový turnaj pro neregistrované občany 

Petřkovic a okolí od 6 do 90 let. 

Nadace Landek Ostrava 

 

10 000,- Na vydání 22. Hornického kalendáře. 

Hultschiner – Soldaten 

z.s., Bolatice 

3 000,-  Na poplatky v archivech a poplatky za vedení 

webových stránek 

Paní Alena Gajdečková 5 000,- Nákup potřebného nářadí a materiálu k údržbě 

vybavení hřiště a údržbě zeleně na hřišti na ul. 

Balbínova 

TJ Ostrava Petřkovice          30 000,- Na provoz spolku, provozní náklady spojené s jeho 

činností, akce, turnaje v roce 2019 

 

2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice v roce na rok  2019  takto: 
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Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

FC Odra Petřkovice 

z.s. 

 200 000,-  Na činnost v roce 2019 (úhrada energií, vodné a stočné, 

včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování 

trávníku, opravy majetku v areálu (opravy a revize), 

rekonstrukce travnaté plochy a péče o její dobrý stav, 

údržba a opravy malé UT, pronájem prostor pro přípravu 

(tělocvičny, haly, hříště, posilovny), úhrada cestovních 

nákladů k zápasům jednotlivých kategorií – pouze 

autobusy, materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, 

odměny rozhodčím, delegátům a pořadatelům utkání a 

turnajů, úhrada startovného na  turnajích mládežnických 

kategorií a turnajích pořádaných MS KFS, MěFS 

Ostrava, kluby, věcné ceny na turnajích pořádaných FC 

Odra 

 

Senioři ČR, základní 

organizace 

Petřkovice 

80 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a společenskou 

činností pro členy i širší veřejnost, včetně akcí taneční 

skupiny Country Girls 

                                                               

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  6/2019 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ............................................................  o   200  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ............................................................  o   200  tis. Kč 

(Dotace FC Odra Petřkovice) 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................  o   80  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 ..............................................................  o   80  tis. Kč 

(Dotace Senioři ČR) 
 

4) zmocňuje 

starostu k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení  

 
35/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

převod majetku  - rozšíření místního rozhlasu – ozvučení pro venkovní prostory (venkovní 

ozvučení nového školního hřiště) na ulici Hlučínské 136, v Ostravě – Petřkovicích v účetní 

hodnotě  76 928,17  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  Základní škola Ostrava – 

Petřkovice, Hlučínská č.p. 136  k 1.4.2019 

 

36/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

převod majetku  - opěrná zídka k záhonu okrasných a užitkových rostlin v zahradě MŠ 

Petřkovice, v účetní hodnotě  202 421,69  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670 k 1.4.2019; 

převod majetku  - nový plot mezi budovou MŠ a komunikací „Nová Hlučínská“ v areálu  MŠ 

Petřkovice, v účetní hodnotě  253 929,39  Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace  

Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670 k 1.4.2019; 

celková hodnota předaného majetku činí 456 351,08 Kč 
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37/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2019, 

hodnota majetku činí 95 633 376,79 Kč 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

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

přírůstků a úbytku v roce 2018 , který nabývá účinnosti dnem 1.4.2019 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 24 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 

38/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

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

Kaple 670  dle  předloženého návrhu s účinností od 01.04.2019, hodnota majetku činí 

17 311 710,74 Kč 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice,  

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

přírůstků a úbytků v roce 2018, který nabývá účinnosti dnem 01.04.2019 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 21 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
39/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji garáže včetně pozemku parc. č. 1434/3 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 27 m
2
, 

paní Romaně Šulové, Hlučínská 72/200, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 65 026,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

  

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

 
40/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji části pozemku parc. č. 1771/1 nově označeného dle geom. plánu č. 2105-534/2018 

jako parc. č. 1771/13 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 168 m
2
, Petrovi a Kateřině 

Čeganovým, Květná 931/21a, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 107 285,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 
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41/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 1538/3 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 24 m
2
, Petrovi a 

Heleně Krettkovým, Vzdálená 252/6, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 6 720,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

 
42/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 47/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 83 m
2
, p. Vojtěchu 

Kopečkovi, Jilemnického 1694/17, 748 01 Hlučín, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 49 

800,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

 
43/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 778/135 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 7 m
2
, společnosti Jiří 

Strouhal, s.r.o., Do Špice 744/35, Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 

9 100,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

 
44/4 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 778/81 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 10 m
2
, Jiřímu a Evě 

Strouhalovým, Do Špice 717/33, 725 29 Ostrava-Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 13 000,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

 
 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


