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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 10.9. 2015 

(usnesení č. 51/5 – 65/5) 

 
51/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Moniku 

Konečnou a p. Jarmilu Nevímovou 

 
52/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jiřího Dřevjaného a p. Davida Michalíka o ověření zápisu z 4. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 9.6. 2015 

   
53/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený a upravený program 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, 

konaného dne 10.9. 2015 

 
54/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 19/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 6402, ORG 11 ...................................................................   o  27 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 .............................................................................   o  27 tis. Kč 
 

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 1591/RM1418/26 ze dne 23. 6. 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční dotace ve výši 4 840 tis. 

Kč na akci „Oprava chodníku ul. Hlučínská“ z běžných výdajů odboru investičního 
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4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 20/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 93, ORG  511 .............................................................  o  4 840 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5169, ÚZ 93 .........................................  o     161 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 .........................................  o  4 679 tis. Kč 

 

5) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                T.: 30.9. 2015 

 
55/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2016 

 
56/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace na rok 2015 
 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů pro 2. pololetí roku 2015 z rozpočtu MOb Petřkovice 

takto:  
     

Svaz důchodců České re-

publiky, o.s., místní orga-

nizace O.- Petřkovice 

15 000 na rozvoj kulturních, sportovních a společenských 

aktivit místní organizace v roce 2015 

 

FC ODRA Petřkovice 90 000 na činnost v roce 2015 (na úhradu energií, včetně 

zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování 

trávníku, opravy majetku v areálu, rekonstrukci 

travnaté plochy, pronájem tělocvičen, hal a hřišť, 

na úhradu cestovních nákladů k zápasům jednotli-

vých kategorií, na materiální zabezpečení jednotli-

vých kategorií, na úhradu startovného na turnajích 

mládežnických kategorií a turnajích pořádaných 

MS KFS, MěFS Ostrava)  
Sbor dobrovolných hasičů 

Petřkovice 

 15 000 na akce a činnost v roce 2015 (soutěže pro děti, na 

vyhodnocení soutěže PO očima dětí, den otevře-

ných dveří, na soutěž sportovních družstev mla-

dých hasičů, na soutěž družstev mužů a žen 

„Soutěž o pohár starosty“, na Mikulášskou nadílku 

dětem a závěrečné posezení na konci roku), na 

obnovu materiálně technické základny, a na nákup 

pohonných hmot 

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

volejbalových sloupků a k údržbě zeleně 

 
 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  23/2015 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………  o  125 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Svaz důchodců)……......................  o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ………………………..  o    90 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) …………………………...  o    15 tis. Kč 

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

 

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.:  starosta                                                                                                          T.:      30.9.2015  
 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.:  starosta                                                                                                          T:      15.10.2015 

 
57/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 471/13 zastavěná plocha o výměře 4 m
2
 a parc. č. 467/7 zastavěná plocha 

o výměře 2 m
2
, oba  v kat. území  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Jiřímu Blatovi, rok 

nar. 1988, bytem Hlučínská 864/244a, Ostrava - Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 

3.800,- Kč + náklady obce ve výši 800,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 10.10. 2015 

 
58/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 471/14 zastavěná plocha o výměře 3 m
2
 a parc. č. 467/6 zastavěná plocha 

o výměře 3 m
2
, oba  v kat. území  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Davidu Šulákovi, rok 

nar. 1985, bytem Jirská 14/2752, 702 00 Ostrava, za cenu dle znaleckého posudku 3.900,- Kč + 

náklady obce ve výši 800,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 10.10. 2015 

 
59/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 471/12 zastavěná plocha o výměře 4 m
2
 a parc. č. 467/8 zastavěná plocha 

o výměře 2 m
2
, oba  v kat. území  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Josefu Jančíkovi, rok 

nar. 1968, bytem Jarní 818/20, 748 01 Hlučín, za cenu dle znaleckého posudku 3.800,- Kč + 

náklady obce ve výši 500,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 10.10. 2015 

 
60/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 581/1 o výměře cca 33 m
2
 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy, za účelem parkování vozidla 
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2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 581/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 33 m
2
 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, jedná se o veřejné prostranství v ul. U Kovárny 
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                   T.: 30.9. 2015 

 

61/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou nabídku manželů RNDr. Otto Golda a RNDr. Marty Goldové  ke koupi nemovitosti – 

budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc.č. 1892/9, 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
 

2) rozhodlo 

nevyužít předkupní právo k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, 

na pozemku parc.č. 1892/9, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
62/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. UZSVM/17485/2014-HMSU mezi SMO, městským 

obvodem Petřkovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Praha 2, která se týká zřízení, provozování a udržování stavby vodního díla 

„Oprava břehů bezejmenného přítoku Ludgeřovického potoka – zatrubněná část“ v pozemku 

parc.č.1955, v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rozsahu geometrického plánu č. 1836-50/2014, 

za úplatu ve výši 19.300,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta T.: 30.9. 2015 

 
63/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OV/159/d/2015/Ha mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem která se týká umístění 

nadzemního vedení Nn v pozemku parc.č. 1906/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci 

stavby „Oprava chodníků – nasvětlení přechodu v Petřkovicích, nemocnice, SO 401-EL“, v délce 

cca 10 m za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta T.: 30.9. 2015 

 
64/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 23512/2015-

HMSU mezi SMO, městským obvodem Petřkovice (budoucí oprávněný) a ČR - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 (budoucí povinný), která se týká uložení a 

provozování zemních kabelů NN a nadzemního vedení NN v pozemcích parc.č. 1906/3 a 1906/7 
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v rámci stavby „Oprava chodníků-nasvětlení přechodů v Petřkovicích“ (3 přechody) za úplatu 

21.200,- Kč, cena vč. DPH 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta T.: 30.9. 2015 

 
65/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 21.12. 2015  

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

   


