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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 13.9. 2018 

(usnesení č. 199/17 – 211/17) 

  
199/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

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

Pražáka, DiS. a Ing. Tomáše Mušálka 

 
200/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p Jarmily Nevímové a Mgr. Moniky Konečné o ověření zápisu z 16. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 14.6. 2018 

   
201/17 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 13.9. 

2018 

 

202/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2309/ZM 1418/36 ze dne  20.6.2018, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 479 300,-Kč z přebytku 

hospodaření za rok 2017; jedná se o nedočerpaný zůstatek neinvestiční účelové dotace 

poskytnuté našemu městskému obvodu v roce 2017 na zpracování projektové dokumentace na 

akci Oprava opěrných břehů Ludgeřovického potoka 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 30/2018, kterým se: 

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

   na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511...............................................................   o   480 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na PD na akci Oprava opěrných zídek Ludgeřovického potoka 

    na § 2333, pol. 5169 ÚZ 93 ..............................................................................   o   480 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2309/ZM 1418/36 ze dne 20.6.2018, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (FV našeho MO – vratka ve výši 4 937,80 Kč) 
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4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 31/2018, kterým se: 

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

na § 6330, pol. 5347,  ÚZ 6402, org. 511...............................................................   o   5 tis. Kč 

- zvýší financování  na pol. 8115............................................................................   o   5 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 9749/RM1418/132 ze dne 17. července 2018, kterým schválila rozpoč-

tové opatření, kterým se do rozpočtu našeho městského obvodu Petřkovice zapojují finanční 

prostředky ve výši 149 208,80 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Vý-

zkum, vývoj a vzdělávání; finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci 

MŠ U Kaple 670  

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 34/2018, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063……….  o 127 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063………  o    23 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063 ….……..…  o 127 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063 ….………..  o   23 tis. Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 09920/RM1418/133, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 

účelová neinvestiční dotace na akci Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěr-

ných břehů Ludgeřovického potoka a odstranění sedimentů – odstranění havarijního stavu.  

 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 37/2018, kterým se: 

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

   na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511...........................................................  o  7 150 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava opěrných zídek Ludgeřovického potoka a odstranění 

  sedimentů na § 2333, pol. 5171 ÚZ 93 ............................................................  o  7 150 tis. Kč 
 

9) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
203/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace poskytnuté v 2. pololetí roku 2018 a schválené Radou MOb Petřkovice dne 28.8. 2018 

takto: 
Organizace Výše dotace 

 v  Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců ČR 

MO Petřkovice 

25 000,- Na činnost spojenou  s kulturou, sportem a 

společenskou činností 

Český zahrádkářský 

svaz ZO Petřkovice 

15 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS  

 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

15 000,- Na zabezpečení chodu a aktivit SDH 
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TJ Ostrava Petřkovice 

 

15 000,- Pořádání turnajů a akcí v roce 2018 

 
2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 2. pololetí roku 2018 

takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

FC ODRA  

Petřkovice z.s. 

100 000,- Na činnost v roce 2018 (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 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) zmocňuje 

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení  

 
204/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2019 

 

205/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 67 200,- Kč z roku 2011 na projektovou dokumentaci a studii na Re-

konstrukci bytového domu č.p. 320; jedná se o projekt přestavby nebytových prostor na byty; 

dotčený nebytový prostor je však dlouhodobě pronajatý a rekonstrukce odložena na neurčito; 

vzhledem k uvedenému stavu doporučil Magistrát města Ostravy – odbor interního auditu a 

kontroly zvážit reálnost této investice a její případné zaúčtování do nákladů městského obvodu 

Petřkovice; účtováno bude na účtu  547 300 a 042 000 

 
206/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou nabídku p. Jaroslava Šubína, zastoupeného Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem, ke 

koupi nemovitosti – budovy č.p. 821, stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 1903/5, 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
 

2) rozhodlo 

nevyužít předkupní právo ke stavbě -  budova č.p. 821, stavba občanského vybavení, na 

pozemku parc. č. 1903/5, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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207/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1538/3 o výměře 24 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1538/3 o výměře 24 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, které se nachází pod garáží žadatelů 

 

3) ukládá  

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

žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                 

 

208/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1771/1,  nově označeno dle geom. plánu č. 
2105-534/2018 jako pozemek parc.č. 1771/13 o výměře 168 m

2
, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1771/1, nově označeno dle geom. 
plánu č. 2105-534/2018 jako pozemek parc. č. 1771/13 o výměře 168 m

2
, v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, který se nachází u domu žadatele, za účelem rozšíření zahrady 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                 
                                                                   

209/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 778/81 o výměře 10 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 778/81 o výměře 10 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází pod částí garáže žadatelů 

 

3) ukládá  

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

žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                 

 
210/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 778/135 o výměře 7 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
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2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 778/135 o výměře 7 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází pod částí garáže žadatele 

 

3) ukládá  

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

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                 

 
211/17  Zastupitelstvo městského obvodu 

a) bere na vědomí  

uzavřenou Kupní smlouvu ze dne 8.8. 2018 na prodej mimo jiné pozemku parc.č. 570/4 zahrada, 

který sousedí s pozemkem parc. č. 570/5, mezi p. Ing. Richardem Klučkou, Ph.D, a manžely 

Tomášem Růžalovským a Terezou Růžalovskou 

 

b) schvaluje  

změnu kupujícího u prodeje pozemku parc. č. 570/5 o výměře 18 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Os-

travy, z Ing. Richarda Klučky, Ph.D, Ostrava – Hošťálkovice, na manžely Tomáše Růžalov-

ského a Terezu Růžalovskou, oba bytem Včelínek 373/38, Ostrava – Hošťálkovice, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 1 248,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 

350,- Kč, a náklady spojené s vkladem, cena zůstává stejná 
 

c) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta  

 

 
 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


