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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 13.3. 2014 

(usnesení č. 176/17 – 186/17) 

 

176/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Bc. Martina 

Pražáka a Ing. Kristiána Gebauera 

 
177/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Roberta Chlapka a p. Pavla Kukučky o ověření zápisu z 16. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 12.12. 2013 

   
178/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

13.3. 2014 

 
179/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5194 ................................................................... o     3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021 .................................................................. o     3 tis. Kč 
           

2) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 9343/RM1014/122 ze dne 4. března 2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí 

Statutárního města Ostravy ve výši 440 tis. Kč pro městský obvod Petřkovice na realizaci 

projektu „Sadové úpravy pozemku parc. č. 1900/1 k.ú. Petřkovice – naučná stezka“ 

 

3) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 8/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030.....................    o   440 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3742, pol. 5169, ÚZ 1030 .............................................   o   440 tis. Kč 

 

4) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.3. 2014 
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180/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2014 

 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro rok 2013 

příjemcům takto: 
 

Sdružení důchodců  ČR        35 000 -   na celoroční činnost (kulturní vystoupení organizo-

vaná pro širokou veřejnost, klubová činnost), na zá-

jezd 

FC ODRA Petřkovice         75 000 -   na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na 

údržbu areálu, na údržbu a ošetřování trávníku, na re-

konstrukci travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, 

hal a hřišť, na úhradu cestovních nákladů k zápasům 

jednotlivých kat., na materiální zabezpečení jednotli-

vých kat., na úhradu startovného na turnajích mlá-

dežnických kategorií  

Sbor dobrovolných hasičů        10 000 -   na akce a činnost v roce 2014 (pálení čarodějnic, sou-

těže pro děti, na vyhodnocení soutěže PO očima dětí, 

na obnovu materiálně technické základny, na soutěž 

sport. družstev mladých hasičů, na soutěž družstev 

mužů a žen „Soutěž o pohár starosty“, na Mikuláš-

skou nadílku dětem a závěrečné posezení na konci 

roku) 

p. Tomáš Kudeljnjak                 6 000 -   na pořádání běžecké akce dětí „Běh olympijského 

dne“   

Český svaz včelařů           5 000 -    na činnost svazu v roce 2014 

Knihovna města Ostravy             4 500 -   na doplnění knihovního fondu, k realizaci dětských 

soutěží a výtvarných dílen, na drobné věcné odměny 

do soutěží pro dětské čtenáře, výtvarný materiál 

Klub přátel hornického muzea  5 000 -   na činnost klubu v roce 2014 

p. Alois Vítek          3 000 -   na akci “Penaltový rozstřel“ 

p. Rudolf Widura         3 000 -   na sportovně-společenskou akci „Červnový zimní vý-

stup na Landek“ 
 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  5/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………… o   147 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 ……...............………………………. o     35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  .…………………………………….. o     75 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222  ……………………………………… o     10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5493  ……………………………………… o       6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222   ...........................................................  o       5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339  ……..………………………………. o       5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222  ............................................................ o       5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493  ............................................................  o       3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5493  ............................................................  o       3 tis. Kč 

  

4) ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z: starosta   

                                                                                                  T:  15.4.2014 
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5) zmocňuje  

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                 T:   30.4.2014 

      
181/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

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

ská 136, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4.2014 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 15 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 2013 a 2014, který nabývá účinnosti dnem 1.4.2014 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 15 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
182/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Ostrava – Petřko-

vice, U Kaple 670, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.4.2014 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 15 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 2013 a 2014, který nabývá účinnosti dnem 1.4.2014 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 15 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
183/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 32/3 ostat.pl., jiná plocha o výměře 23m
2
, který byl geometrickým plá-

nem č. 1733-2/2013 ze dne 24.1. 2013 oddělen z pozemku parc.č. 32, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, manželům Aloisi Kesnerovi, r. nar. 1944 a Drahoslavě Kesnerové, r. nar. 

1949, oba bytem U Sokolovny 172, Ostrava - Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 

6 900,- Kč + náklady obce ve výši 2 600,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 15.4. 2014 

 
184/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 581/9 ostat.plocha, jiná plocha o výměře 103 m
2
, který byl geometric-

kým plánem č. 1752-28/2013 ze dne 6.5. 2013 oddělen z pozemků parc.č. 581/1 a 580, v kat. 

území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Dušanu Maindovi, r. nar. 1961, bytem Včelař-
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ská 305, Ostrava - Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 62 830,- Kč + náklady obce ve 

výši 6 600,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 15.4. 2014 

 
185/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, které nabývá účinnosti dnem 1.1. 2014 
 

2) rozhodlo 

ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského ob-

vodu ve stávající výši  

 

 

186/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

doplňuje své usnesení č. 165/16 ze dne 12.12. 2013 takto:  

7)  rozhodlo 

v případě odstoupení p. Lucie Holešové od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 4) tohoto usne-

sení 2. náhradníkovi – p. Pavlu Kukučkovi, r. nar. 1963, bytem Hlučínská 295/276,  Ostrava - 

Petřkovice, za kupní cenu 200.080,- Kč  
 

8) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy      T.: 15.4. 2014 

 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


