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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 17.3. 2016 

(usnesení č. 79/7 – 91/7) 

  
79/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Davida 

Michalíka a p. Martina Pražáka  

 
80/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Tomáše Kudeljnjaka a Ing. Tomáše Mušálka o ověření zápisu z 6. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 21.12. 2015 

   
81/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

17.3. 2016 

 
82/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 03056/RM1418/45 ze dne 19. ledna 2016, jimž schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu MOb poskytne 550 tisíc Kč formou neinvestiční dotace na úpravu 

stání stávající garáže pro nový hasičský vůz 
  

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511 …..............................................................  o   550 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  na úpravu stání stávající garáže 

 na § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 ..................................................................................  o   550 tis. Kč 
  

3) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ..............................................................   o    800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121 ......................................................   o    800 tis. Kč 
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4) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 03328/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 5 700 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci „Sportovní 

areál u školy v Petřkovicích“ z kapitálové rezervy odboru investičního 
 

5) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 10/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 41375347, ÚZ 3500, org 611 ....................................................  o  5 700 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6903 – Sportovní areál u školy v Petřkovicích  

na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 .........................................................................  o  5 700 tis. Kč 

 

6) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3328/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým se městskému obvodu Petřkovice poskytne 1 500 tis. Kč formou neinvestiční 

dotace na opravu povrchu ulice Údolní 
  

7) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 11/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 93, org 511 .............................................................  o  1 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu povrchu ul. Údolní   

na § 2212, pol. 5171 , ÚZ 93.............................................................................  o  1 500 tis. Kč 
 

8) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                      T.: 31.3. 2016 

 
83/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace a granty poskytnuté v roce 2016 a schválené radou MOb Petřkovice dne 1.3.2016 takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v  Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců 

ČR 

20 000,- Na konání kulturních a sportovních akcí pro členy klubu i 

širokou veřejnost 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

15 000,- Na akce – Pálení čarodějnic, vyhodnocení soutěže PO očima 

dětí, na sportovní hasičské soutěže, na den otevřených dveří a 

na obnovu materiálně technické základny 

Knihovna města 

Ostravy 

5 000,- Na doplnění knihovního fondu a na realizaci akcí pro děti a 

mládež 

Český svaz 

včelařů 

5 000,- Na činnost v roce 2016 

Paní Alena 

Gajdečková 

10 000,- Na nákup materiálu a nářadí potřebného k údržbě a drobným 

opravám na sportovním hřišti včetně pohonných hmot do 

sekačky 

Klub přátel 

hornického muzea 

5 000,- Příspěvek na zlepšení kvality vydávaného čtvrtletníku 

Hornický zpravodaj spolkem KPHMO 

Pan Rudolf 

Widura 

5 000,- Na kulturně společenské akce pro všechny účastníky bez 

omezení věku ve volné přírodě 

Paní Alice 

Maindová 

5 000,- Na vystoupení taneční skupiny Country girls Petřkovice 

nejen v Petřkovicích, ale i v okolí 
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Pan Alois Vítek 5 000,- Na akci Penaltový rozstřel – 6. ročník 

Nadace Landek 5 000,- Na akci „Těžní věže – hornický kalendář 2017“ 

C E L K E M 80 000,-   

 

 

2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice v roce na 1. pololetí roku 

2016 takto: 
 

Organizace Výše 

dotace v Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice  z.s. 

 70 000,-  Na činnost v roce 2016 (úhrada energií, vodné a stočné, 

včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování 

trávníku, opravy majetku v areálu, na rekonstrukci travnaté 

plochy, pronájem tělocvičen, hal a hřišť, na úhradu 

cestovních nákladů k zápasům jednotlivých kategorií, na 

materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, na úhradu 

startovného na turnajích mládežnických kategorií a turnajích 

pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, na věcné ceny na 

turnajích pořádaných FC Odra Petřkovice  z.s 

                                                                             

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  7/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ................................................................  o  70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ...............................................................  o  70 tis. Kč 
  

4) zmocňuje  

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                                      T:  do 15.4. 2016 

 
84/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

převod majetku  - technické zhodnocení budovy ZŠ č.p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – 

Petřkovicích ve výši 748 852,96 Kč a pozemky  dle předloženého návrhu v účetní hodnotě  449 

910,09 Kč  do účetní evidence  příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská č.p. 136,  k  1.4.2016 

 
85/7  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. 2016 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 17 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 2015 a 2016, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2016 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 17 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 
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86/7  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. 2016 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 17 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 2015, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2016 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 17 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
87/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

nabídku paní Marty Vítkové ze dne 10. 2. 2016 na darování popř. odkup 1/4 pozemku parc. č. 

99/8 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Petřkovice u Ostravy, o výměře 38 m2, výměra ¼ 

činí 9,5 m2, kterého je vlastnicí, pozemek je zastavěn stavbou tělocvičny 

 

2) rozhodlo   

o záměru odkoupení popř. popř. bezúplatného nabytí  1/4 pozemku parc. č. 99/8 zastavěná 

plocha a nádvoří v kat. území Petřkovice u Ostravy, o výměře 38 m2, výměra ¼ činí 9,5 m2, 

které je vlastnicí, pozemek je zastavěn stavbou tělocvičny, která je ve vlastnictví městského 

obvodu 

 

3)  ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta                                                                                         T.: 31.3. 2016 

 
88/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku parc. č. 581/1 o 

výměře 66 m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) bere na vědomí 

zpracovaný geometrický plán č. 1906-71/2015 ze dne 20.11. 2015 na rozdělení  pozemku parc. č. 

581/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

3) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku 

parc. č. 581/1, který je dle geometrického plánu č. 1906-71/2015 ze dne 20.11. 2015 nově 
označen jako parcela č. 581/10 o výměře cca 66 m

2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které 

sousedí s pozemkem žadatele 
 

4) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                          T.: 31.3. 2016 
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89/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

došlou žádost o odkoupení stavby garáže  na pozemku parc.č. 604/1 včetně části pozemku parc.č. 

604/1 o výměře 33 m
2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, kterou má nyní žadatel v nájmu 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje stavby garáže na pozemku parc.č. 604/1 včetně části pozemku parc.č. 604/1 o 
výměře 33 m2 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, jedná se o veřejné prostranství  
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                       T.: 31.3. 2016 

 

90/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

informaci starosty o připravované výstavbě „Domu pro sociální účely v lokalitě Petřkovice“ na 

pozemcích parc.č. 331, 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1 a 335/5 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, lokalita U Jana 
 

2) souhlasí    

s odejmutím svěřených pozemků parc.č. 331 ostatní plocha, neplodná půda, parc.č. 335/1 ostatní 
plocha, neplodná půda, parc.č. 335/6 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 335/7 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 336 ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č. 337 ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc.č. 338/1 ostatní plocha, manipulační plocha a pozemku parc.č. 335/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dotčených plánovanou výstavbou 
Domu pro sociální účely v lokalitě Petřkovice 
 

3)  ukládá 

starostovi tento souhlas s odejmutím svěřených pozemků předložit Statutárnímu městu Ostrava 

k dalšímu projednání  
Z.: starosta                                                                                        T.: 31.3. 2016 
 

91/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo   

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/23/e/2016/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 10 m, za úplatu ve výši 

1.210,- Kč vč. DPH 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta                     T.: 31.3. 2016 
 

92/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí   

Protokol o kontrole  č.j. SMO/008449/16/ŠaS/Slo ze dne 12.2. 2016, na úseku výkonu samostatné 

působnosti na úseku školství, provedené odborem školství a sportu MMO dne 18.1. 2016 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


