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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 16.6. 2011 

(usnesení č. 35/5  –  49/5) 

 
35/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu Neví-

movou a p. Jiřího Dřevjaného 

 
36/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatele zápisu p. Pavla Kukučky o ověření zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva měst-

ského obvodu Petřkovice, konaného dne 17.3. 2011 

 

37/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 16.6. 

2011, s úpravou v pořadí projednávání bodů a doplněním jednoho nového bodu programu 

 

38/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

došlých 9 obálek s cenovou nabídkou na odkoupení pozemku parc.č. 606 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy 
 

2)  rozhodlo 

o způsobu prodeje pozemku parc.č 606 takto: 

pozemek bude prodán zájemci s nejlepším účelem využití pozemku pro městský obvod, za kupní 

cenu, která bude nejvyšší ze všech nabídek 

 

3)  stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 606 podle nejlepšího účelu využití pozemku pro 

městský obvod takto: 

1. MUDr. Josef Olšr ambulance prakt. lékaře nabíd. cena 1.010,- Kč/m
2
 

2. Ing. Zbyněk Kašing zdravotní středisko nabíd. cena 1.500,- Kč/m
2
 

3. manž. Marie a Richard Janošovi zdrav. centrum, rehabilitace nabíd. cena 1.196,- Kč/m
2
 

4. manž. Blanka a Milan Vjačkovi objekt služeb nabíd. cena 1.475,- Kč/m
2
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4)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 606 zahrada o výměře 305 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, za dohodnutou kupní cenu 457.500,- Kč (1.500,- Kč/m
2
) panu MUDr. Josefu Olšrovi, 

bytem Záhumenní 67, Kravaře ve Slezsku, za účelem výstavby ambulance praktického lékaře 
 

5)  rozhodlo 

v případě odstoupení MUDr. Josefa Olšra od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 4) tohoto 

usnesení náhradníkovi – Ing. Zbyňku Kašingovi za kupní cenu 457.500,- Kč (1.500,- Kč/m
2
), za 

účelem výstavby zdravotního střediska 
 

6)  rozhodlo 

v případě odstoupení i Ing. Zbyňka Kašinga od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 4) tohoto 

usnesení  druhému náhradníkovi – manž. Marii a Richardu Janošovým za kupní cenu 457.500,- Kč 

(1.500,- Kč/m
2
), za účelem výstavby zdravotního centra a rehabilitace 

 

7) zmocňuje 

starostu jednáním se zájemci o koupi pozemku ve schváleném pořadí tak, aby na nejbližším 

zasedání zastupitelstva byl předložen návrh kupní smlouvy ke schválení  

Z.: starosta T.: 20.7. 2011 

 

39/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje 

předloženou „Zprávu o hospodaření městského obvodu Petřkovice – závěrečný účet za rok 2010,  

a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad 

 

2)  schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava - Petřkovice za rok 

2010 vyhotovenou auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě přezkou-

mávání ve dnech  21. až  22. 3. 2011, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření nebyly 

zjištěny  žádné chyby a nedostatky 

 

3) rozhodlo 

o použití kladného hospodářského výsledku Základní školy Ostrava –  Petřkovice , Hlučínská 136  

za rok 2010 ve výši  9 767,42 Kč, který bude převeden do rezervního fondu ZŠ 

 
40/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

Volné zdroje za rok 2010 k zapojení do rozpočtu roku 2011 ve výši   440.405,54 Kč 

 

2)  rozhodlo 

O zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2011 takto: 

- na vybudování parkoviště u domu č.p. 17 na ulici Hlučínské …………………..  300.405,54 Kč 

- dotace místním organizacím  …………………………………………………....  140.000,--  Kč 

 

3)  schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  11/2011, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .....................................................................................  o  440 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 ............................................................  o  300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5229……………………………………………  o  140 tis. Kč 
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41/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 1264/18 ze dne 19.4. 2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byly na účet SMO přijatý prostředky z VPS SR na II. 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 

 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13/2011, 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 

  

3)  bere na vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 1264/RM1014/18 ze dne 19.4.2011, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým bylo schváleno poskytnutí neinvestičního transferu ve výši  6 000 tis. Kč na 

řešení havarijního stavu vodovodního řadu v ul. U Kovárny  

 

4)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 15/2011, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93   ................................  o   6 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171   ÚZ 93  …….....................................  o   2 873 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171  ÚZ 93…............................................  o   2 543 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2310, pol. 5171, ÚZ 93…………................................  o      584 tis. Kč 
 

5)  bere vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 1377/RM1014/20 ze dne 10. května 2011, kterým schválila 

poskytnutí investiční dotace našemu městskému obvodu na akci 6833 – Rekonstrukce fasády ZŠ 

č.p. 3 a vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře a to z prostředků odboru investičního 

určených na rekonstrukce škol – nespecifikované 

 

6)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 17/2011, kterým se: 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí  na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6833.......  o   2 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121,  ÚZ 3500, ORG 6833... ................. o   2 000 tis.Kč 

 

7)  bere vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 143/RM1014/20 ze dne 10.května 2011, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se snižuje investiční dotace městskému obvodu Petřkovice na akci 

6822 „Oranžové hřiště u ZŠ Petřkovice č.p. 3“, protože dotace nebyla obvodu přiznána, prostředky 

se vracejí do rezervy města 

 

8)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 20/2011, kterým se: 

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

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

 

9)  bere vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 1508/RM 1014/21 ze dne 17. května 2011, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se mění část neinvestičního transferu, poskytnutého našemu MO na 
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odstranění havarijního stavu vodovodu, opravu kanalizace o provedení povrchů v ul. U Kovárny 

na investiční 

 

10)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 21/2011, kterým se: 

- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 ………….….....   o  2 533 tis. Kč 

- zvýší incest. přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 , ORG 3864..….....   o  2 533 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje  na § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 ………………………….….....   o  2 533 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2321, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3864 ……….......    o  2 533 tis. Kč 

          

11)  bere vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 1508/RM1014/21 ze dne 17.5.2011, kterým schválila poskytnutí 

neinvestičního transferu našemu MO ve výši 4 037 tis. Kč na řešení skalního řícení na ul. Pod 

Landekem 

 

12)  schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č.  22/2011  kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 ……………......   o 4 037 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5171, ÚZ 93 ……………………………....... o 4 037 tis. Kč 
 

13) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č.  19/2011 kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 ………………………………………....   o     20 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5424 ………………………………………...   o     20 tis. Kč 

 

14)  bere vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 1592/RM 1014/23 ze dne 7.6.2011,  kterým rozhodla o poskytnutí 

investičního transferu městskému obvodu Petřkovice ve výši 159 900,- Kč na zpracování projek-

tové dokumentace  pro projekty „Sportovní areál u školy v Petřkovicích“ a „Revitalizace hřiště u 

fotbalového stadionu v Petřkovicích 

 

15)  schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č.  24/2011  kterým se: 
 

- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3636 ………………… o  160 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 6121, ÚZ 3636 ................................................. o  112 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3636 ………………………………  o    48 tis. Kč 
 

16)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 30.6. 2011 

 
42/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem městského obvodu Petřkovice za rok  2010 ve výši  

12 191,-  Kč a jeho zapojení do rozpočtu  roku 2011 

        

 2)  schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  12/2011, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ...................................................................................  o     13  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88  ..................................................   o       9  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .................................................. o       4  tis. Kč 
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43/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 99/12 ostatní plocha o výměře 134 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy za účelem rozšíření provozovny  
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje jen části  tohoto pozemku parc.č. 99/12 ostatní plocha o 
výměře cca 30 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, která je zastavěna provozovnou žadatele, zbytek 

neprodat z důvodu dopravní složitosti dané lokality  
 

3)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 30.6. 2011 

 
44/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1427/1 trvalý travní porost o výměře 30 m
2
 v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy za účelem vybudování stání, vjezdu a výjezdu z garáže 
 

2)  vydává  

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 1427/1 trvalý travní porost o vý-
měře 30 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, navazující místní komunikace je příliš blízko 

 

3)  ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                                T.: 30.6. 2011 

 
45/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  projednala 

žádost nájemců bytů v domě č.p. 17 na ulici Hlučínské o odkoupení bytových jednotek v tomto 

domě do osobního vlastnictví 
 

2)  nesouhlasí 

s prodejem těchto bytů 

 

3)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                                             T.: 30.6. 2011 

 
46/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 11.5. 2011 o stanovisko k záměru města prodat pozemek 

parc.č. 1542 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem zřízení zahrady 

 

2)  nesouhlasí 

se záměrem města prodat pozemek parc.č. 1542 zahrada v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, z důvodu 

koncepce výstavby individuálního bydlení v této lokalitě 



 - 6 - 

 

3)  ukládá 

starostovi zaslat toto stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetkovému odboru MMO   
Z.: starosta                                                                                                             T.: 30.6. 2011 

 
47/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 23.5. 2011 o stanovisko k záměru města prodat pozemek 

parc.č. 1089 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem zřízení zahrady 

 
2)  souhlasí 

se záměrem města prodat pozemek parc.č. 1089 trvalý travní porost v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3)  ukládá 

starostovi zaslat toto stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetkovému odboru MMO   
Z.: starosta                                                                                                             T.: 30.6. 2011 

 
48/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  žádá 

statutární město Ostrava o svěření pozemků parc.č. 1906/161, 1906/159, 1906/154, 1906/160 a 

1906/206 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy do své správy, pozemky jsou chodníkem, parkovací plo-

chou a veřejnou zelení 
 

2)  ukládá 

starostovi zaslat toto žádost zastupitelstva městského obvodu majetkovému odboru MMO   
Z.: starosta                                                                                                             T.: 30.6. 2011 

 
49/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  souhlasí 

s povolením splátek kupní ceny 1.260.000,- Kč u pozemků: parc.č. 785/2 a 785/3 v kat. úz. Petř-

kovice u Ostravy u manželů MUDr. Libor a Mgr. Karin Novosadovi takto: 3 splátky po 420 tisíc 

Kč, 1. splátka při podpisu smlouvy, druhá do 30.6. 2012 a třetí splátka do 30.6. 2013  

 

 

 

 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


