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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 17.3. 2011 

(usnesení č. 19/4  –  34/4) 

 
19/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Pavla Kukučku 

a p. Petra Gajdečku 

 
20/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Kristiána Gebauera a p. Rudolfa Schmucha o ověření zápisu z 3. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 25.1. 2011 

 

21/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 17.3. 

2011, s úpravou v pořadí projednávání bodů 

 

22/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 784/2 takto: 

1. Mgr. Vlastimil Šimíček   za cenu  75.000,- Kč 

2. MUDr. Libor Novosad   za cenu  41.000,- Kč 

3. Ing. Kristián Korner   za cenu  40.000,- Kč 

 

2)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. pozemek parc.č. 784/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 59 m
2
 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za smluvní cenu 75.000,- Kč panu Mgr. 

Vlastimilu Šimíčkovi, rok nar. 1961, bytem Zřídelní 155/6, Ostrava-Lhotka 
 

3)  rozhodlo 

v případě odstoupení Mgr. Vlastimila Šimíčka od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 2) tohoto 

usnesení náhradníkovi – MUDr. Liboru Novosadovi za cenu 41.000,- Kč  

 

4)  rozhodlo 

v případě odstoupení i MUDr. Libora Novosada od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 2) to-
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hoto usnesení  druhému náhradníkovi – Ing. Kristiánu Kornerovi za cenu 40.000,- Kč  

 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 20.4. 2011 

 
23/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 785/2 takto 

1. Jaroslav Fiala   za cenu  1.100.000,- Kč 

2. Mgr. Vlastimil Šimíček   za cenu  1.001.000,- Kč 

3. MUDr. Libor Novosad   za cenu  900.000,- Kč 

 

2) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. pozemek parc.č. 785/2 ostatní plocha o výměře 926 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 1.100.000,- Kč panu Jaroslavu Fialovi,  rok nar. 1953, 

bytem Masarykovo náměstí 96, 753 01 Hranice 

 

3)  rozhodlo 

v případě odstoupení p. Jaroslava Fialy od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 2) tohoto usne-

sení náhradníkovi – Mgr. Vlastimilu Šimíčkovi za cenu 1.001.000,- Kč  

 

4)  rozhodlo 

v případě odstoupení i Mgr. Vlastimila Šimíčka od koupě, o prodeji nemovitostí dle bodu 2) to-

hoto usnesení druhému náhradníkovi – MUDr. Liboru Novosadovi za cenu 900.000,- Kč  

 

5) stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 785/3 takto 

1. Jaroslav Fiala   za cenu  450.000,- Kč 

2. Mgr. Vlastimil Šimíček   za cenu  410.000,- Kč 

3. MUDr. Libor Novosad   za cenu  360.000,- Kč 

3. Ing. Kristián Korner   za cenu  50.000,- Kč 

 

6) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. pozemek parc.č. 785/3 ostatní plocha o výměře 376 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 450.000,- Kč panu Jaroslavu Fialovi,  rok nar. 1953, 

bytem Masarykovo náměstí 96, 753 01 Hranice 

 

7) rozhodlo 

v případě odstoupení p. Jaroslava Fialy od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 6) tohoto usne-

sení náhradníkovi – Mgr. Vlastimilu Šimíčkovi za cenu 410.000,- Kč  

 

8) rozhodlo 

v případě odstoupení i p. Mgr. Vlastimila Šimíčka od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 6) to-

hoto usnesení druhému náhradníkovi – MUDr. Liboru Novosadovi za cenu 360.000,- Kč  

 

9) zmocňuje 

starostu k podpisu kupních smluv  

Z.: starosta                                                                                                          T.: 30.4. 2011 
 

 



 - 3 - 

24/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2011 
 

2)  rozhodlo  

o poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro rok 2011 

příjemcům dotací a grantů takto: 

TJ Petřkovice                    20 000   na provozní náklady 

Klub seniorů – ženy            5 000   na zájezd členek klubu v roce 2011 

Klub seniorů – smíšený     20 000  na činnost a na kulturní akce a zájezdy 

FC ODRA  Petřkovice       50 000  

na dopravu žáků, na údržbu travnatých ploch, na ná-

kup sportovních potřeb, na opravy v areálu FC 

ODRA a na zálohové platby za elektřinu, plyn a vodu 

Sbor dobrovolných hasičů              7 000    

na stavění máje, na vyhodnocení požární ochrany   

očima dětí, na závody mládeže i  dospělých, na den 

otevřených dveří, den dětí, na podzimní drakiádu, na  

sportovní a kulturní víkend pro mladé hasiče a na 

ukončení roku 

p. Tomáš Kudeljnjak         6 000  
na běžecký závod dětí v rámci „Běhu olympijského 

dne“ 

Nadaci LANDEK             15 000  na projekty Nadace Landek 

Knihovna města Ostravy    3 000 

na pořízení výtvarného materiálu, na drobné věcné    

odměny a na nákup knih a didaktických pomůcek a 

hraček 

 

3) schvaluje 

           rozpočtové opatření číslo  8/2011 kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………..……  o  126 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Petřkovice)……………………..…...  o    20 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5229 (Klub seniorů – ženy)  ………………....  o      5 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5229  (Klub seniorů – muži) ……………..…..  o    20 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ……………………………...  o    50 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222  (SDH) ….…………………………..…..  o      7 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5229 (p. Kudeljnjak) ………………………....  o      6 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3326, pol. 5229 (Nadace Landek) …………………….....  o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (Knihovna města Ostravy) ……..……....  o      3 tis. Kč 
 

4) ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.: starosta        T.: 10.4. 2011 
 

5)  zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 
Z.: starosta                           T.: 30.4. 2011 

 
25/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy ze dne 25.1. 2011 č. usn. 572/10, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým byla na účet SMO přijata neinvestiční účelová dotace z MPSV na dávky sociální péče 



 - 4 - 

a pomoci v hmotné nouzi, na návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla našemu měst-

skému obvodu schválena částka 870 tis. Kč 

 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2011, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13306 ..............  o  870 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4171, pol. 5410, ÚZ 13306  ...............................................  o  780 tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 4172, pol. 5410, ÚZ 13306  ..............................................   o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4173, pol. 5410, ÚZ 13306  ..............................................   o    75 tis. Kč 
  

3)  bere na vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 517/RM 1014/10 ze dne 25.1.2011, kterým schválila financování 

projektu „Oranžové hřiště u ZŠ Petřkovice č.p. 3“ v roce 2011, na spolufinancování projektu 

schválila částku 300 tis. Kč 

 

4)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2011, kterým se: 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 , ORG 6822 …….  o  300 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121  ÚZ 3500, ORG 6822 ………….......   o  300 tis. Kč 

 

5)  bere vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 690/RM/1014/11 ze dne 8.2. 2011, kterým schválila poskytnutí 

neinvestičního transferu našemu městskému obvodu, jedná se o navýšení dotace na plavání o 700,- 

Kč na žáka (v rozpočtu roku 2011 schválena částka 350,- Kč na žáka) 

 

6)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2011, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 91  ……………......  o   60 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5167, ÚZ 91 …………………………………  o   60 tis. Kč 

          

7)  bere vědomí 
 

usnesení rady města č. 824/13 ze dne 22.2. 2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byly na účet SMO přijatý prostředky z VPS SR na I. čtvrtletí r. 2011 na úhradu nákladů souvisejí-

cích se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, kdy našemu 

obvodu byla schválena částka 38 350,- Kč 

 

8)  schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č.  7/2011  kterým se: 
 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ........................................   o   38 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 98216 ................................................   o   28 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 98216.................................................   o     7 tis. Kč    

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  ............................................... o     3 tis. Kč 
 

9)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 31.3. 2011 

 

26/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 581/7 ostatní plocha o výměře 43 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, panu Dušanu Maindovi, rok nar. 1961, bytem Včelařská 355/12, Ostrava - Petřko-
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vice, za dohodnutou kupní cenu dle znaleckého posudku 21.500,- Kč 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                 T.: 15.4. 2011 

 

27/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 604/4 zastavěná plocha o výměře 21 m
2
, par.č. 604/6 zastavěná plocha o 

výměře 56 m
2
 a parc.č. 604/7 ostatní plocha o výměře 207 m

2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, manž.  Richardu a Marii a Janošovým, oba bytem Zahradní 1182/3,  Ludgeřovice, 

za  dohodnutou kupní cenu dle znaleckého posudku 85.200,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                   T.: 15.4. 2011 

 
28/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 14 orná půda o výměře 323 m
2
, parc.č. 15 orná půda  o výměře 56 m

2
 a 

část pozemku parc.č. 1911 o výměře 50 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu 

Radku Freiwaldovi, r. nar. 1970, bytem Ryšlinkova 181/16, Ostrava - Petřkovice, za  dohodnutou 

kupní cenu dle znaleckého posudku 242.700,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                  T.: 15.4. 2011 

 

29/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

žádost p. Uršuly  Musálkové o vykoupení  pozemku parc.č. 284/2 zahrada o výměře 28 m
2
 

 

2)  rozhodlo 

o záměru odkoupení pozemku parc.č. 284/2 zahrada o výměře 28 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, pozemek je zastavěn rozvaděčem veřejného osvětlení 

 

3)  ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta                                                                                           T.: 10.4. 2011 

 

30/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1572/2 zahrada o výměře 170 m
2
 a parc.č. 1572/9 za-

stavěná plocha výměře 16 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 1572/2 zahrada o výměře 170 m
2
 a parc.č. 

1572/9 zastavěná plocha výměře 16 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3)  ukládá 

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

žádostí žadatelky majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                      T.: 10.4. 2011 

 

31/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

l) souhlasí  

se svěřením 8-mi pozemků do správy městskému obvodu Petřkovice: parc.č. 1454/16, 1450, 

1906/22, 1906/38, 1906/40, 1906/42, 1906/43 a 1906/147, v kat. území Petřkovice u Ostravy, po-

zemky slouží jako veřejná zeleň 

 

32/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

l) bere na vědomí 

nabídku manž. Krajcarových k odkoupení 1/6 podílu pozemků parc.č. 63/1, 63/2 a ostatního sta-

vebního objektu na pozemku parc.č. 63/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy  

 

2)  rozhodlo 

nevyužít nabídku manž. Krajcarových k odkoupení 1/6 podílu pozemků parc.č. 63/1, 63/2 a ostat-

ního stavebního objektu na pozemku parc.č. 63/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3)  rozhodlo 

vzdát se předkupního práva na tyto pozemky a stavbu 

 

4)  zmocňuje 

starostu podpisem prohlášení o vzdání se předkupního práva na tyto pozemky a stavbu 

Z.: ved. odboru výstavby                                                      T.: 10.4. 2011 

 

33/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

návrh dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava -Petřko-

vice, Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na zá-

kladě  přírůstků a úbytků v roce 2010 

  

2)  vydává  

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Petřkovice, 

Hlučínská 136, který nabývá účinnosti dnem 17.3. 2011 

 

3)  zmocňuje 

starostu a místostarostu  k podpisu dodatku č. 12 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.: starosta, místostarosta               T.: 10.4. 2011 
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34/3  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

návrh dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava -Petřko-

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

přírůstků a úbytků v roce 2010 

  

2) vydává  

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava -Petřkovice, U 

Kaple 670, který nabývá účinnosti dnem 17.3. 2011 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu  k podpisu dodatku č. 12 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.: starosta, místostarosta             T.: 10.4. 2011 

 

 

 

 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


