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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 15.12. 2011 

(usnesení č. 60/7  –  72/7) 

 
60/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

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

Pražáka a p. Roberta Chlapka 

 
61/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Rudolfa Schmucha a p. Pavla Kukučky o ověření zápisu z 6. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.9. 2011 

 
62/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený a doplněný program 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, 

konaného dne 15.12. 2011 

 
63/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet městského obvodu Petřkovice na rok 2012  ve výši   14 518 tis. Kč dle 

předloženého návrhu: 

 

Příjmy před konsolidací                       14 648 000 

Konsolidace příjmů                    -      130 000 

Celkové zdroje po konsolidaci                       14 518 000 

  

Celkové výdaje před konsolidací                       14 398 000 

Konsolidace výdajů                    -       130 000 

Kapitálové výdaje                             250 000 

Celkové  výdaje po konsolidaci                        14 518 000 

            podrobný rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení 

 
2)  schvaluje 

rozpočtový výhled městského obvodu Petřkovice na roky 2013 – 2015 dle předloženého návrhu 
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3) bere na vědomí 

rozpočtové provizorium příjmů a financování běžných výdajů a kapitálových výdajů městského 

obvodu Petřkovice na rok 2012 dle předloženého návrhu 

 
64/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2456/31 ze dne 13.9.2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byl schválen přesun prostředků ve výši 190 tis. Kč z neinvestičních výdajů do investičních výdajů 

u akce „Řešení havarijního stavu vodovodního řadu ul. U Kovárny“ 
 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č.  36/2011 kterým se: 

- sníží neinvestiční  transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 …………………………   o  190 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 , ORG 3864 …….   o  190 tis. Kč 

- sníží  běžné výdaje na § 2310, pol. 5171, ÚZ 93      ………………………………    o    39 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93   ………………………………….   o  141 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2321, pol. 5171  ÚZ 93 …………………………………...  o    10 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2321 pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3864  ……………...  o  190 tis. Kč 

  

3)  bere na vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 2478/RM1014/32 ze dne 27.9. 2011, kterým rozhodla o 

poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí statutárního města 

Ostravy pro městský obvod Petřkovice ve výši  400 000,- Kč na zabezpečení úprav prostoru 

zahrady základní školy v Ostravě – Petřkovicích a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 

 

4)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 38/2011 kterým se: 

- sníží neinvestiční  transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030……………………...     o  347 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 1030 ………………...     o    54 tis. Kč 

- zvýší běžné  výdaje na § 3113, pol. 5171, ÚZ 1030  ..……………………………  o  347 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 1030 ..……………………….. o    54 tis. Kč 
 

5)  bere vědomí 

usnesení rady města č. 2603/33 ze dne 4.10.2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byly na účet SMO přijatý prostředky z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na IV. 

čtvrtletí r. 2011 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí, kdy našemu obvodu byla schválena částka 36 992,- Kč 

 

6)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 40/2011, kterým se: 

- zvýší neinvestiční  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    6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216 ……………………………….     o    4 tis. Kč 

 

7)  bere vědomí 

usnesení rady města č. 2603/33 ze dne 4.10.2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byly našemu městskému obvodu ve vazbě na čerpání a očekávanou  roční skutečnost navýšeny 

prostředky na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi o 95 tis. Kč 
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8)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 41/2011, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13306 ..............   o    95 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4171, pol. 5410, ÚZ 13306  ...............................................    o    45 tis. Kč  

- zvýší běžné výdaje na § 4173, pol. 5410, ÚZ 13306  ...............................................    o    50 tis. Kč 

 

9)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 31.12.  2011 

 
65/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  
 

Protokol o dílčím přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu 

Petřkovice za období od 1.1. do 30.9. 2011, které provedla společnost TOP AUDITIG, spol. 

s r.o., Brno  

 
66/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  rozhodlo 

koupit  část pozemku parc.č. 284 zahrada, která je dle geometrického plánu č. 1482-63/2009 ze dne 

25.5. 2009 označena jako pozemek parc.č. 284/2 zahrada o výměře 28 m
2
, k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, od p. Uršuly Musálkové, Vrablovec 376/101, Ludgeřovice, za kupní cenu 12.600,- Kč 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta       T.: 31.1. 2012 
 

67/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

situaci ohledně prodeje pozemku parc.č. 606 v kat. území Petřkovice u Ostravy, kdy od koupě 

odstoupil vybraný zájemce a následně i druhý a třetí schválený náhradník 
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 606 zahrada o výměře 305 m
2 

v kat. úz. 
Petřkovice u Ostravy s podmínkou, že pozemek bude zastavěn stavbou občanské vybavenosti 
 

3)  žádá  

Zastupitelstvo města Ostravy o stanovení podmínek prodeje do případného vyhlášení záměru 
prodeje tohoto pozemku takto: 
- pozemek bude zastavěn stavbou občanské vybavenosti 
- pozemek bude prodán dle nejlepšího účelu využití, popř. dle nejvyšší nabídnuté ceny, popř. 

kombinovaně, o způsobu prodeje rozhodne zastupitelstvo městského obvodu 
- žádost o odkoupení bude obsahovat nabídkovou cenu a účel využití pozemku 
- rada městského obvodu rozhodne o nejzazším termínu pro možnost podání žádosti o odkoupení 

pozemku 
 

4)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí o stanovení podmínek prodeje majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                      T.: 15.1. 2012 

 



 - 4 - 

68/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc.č. 208/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m
2
 v 

kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek je zastavěn garáží žadatele  
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 208/7 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 26 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn garáží žadatele  

 

3)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.1. 2012 

 

69/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 12/2, který je geometrickým plánem č. 1634-

135/2011 ze dne 3.8. 2011 nově označen jako pozemek parc.č. 12/30  zastavěná plocha o výměře 

27 m
2
, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem rozšíření zahrady 

 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 12/30 zastavěná plocha o výměře 27 m2 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.: 15.1. 2012 

 

70/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

nabídku Marty Adámkové ze dne 21.9. 2011 na odprodej části pozemku parc.č. 12/28, která je  

geometrickým plánem č. 1634-135/2011 ze dne 3.8. 2011 nově označena jako pozemek parc.č. 

12/31 ostatní plocha o výměře 3 m
2
, pozemek je zastavěn místní komunikací 

 

2) rozhodlo 

o záměru odkoupení pozemku parc.č. 12/31 ostatní plocha o výměře 3 m
2
,  kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

3)  ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta        T.: 15.1. 2012 

 
71/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 471/4 (ve dvoře domu č.p. 119)  v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy,  který bude sloužit jako dvorek ke stávajícímu objektu ve dvoře, který hodlá 

koupit 
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2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 471/4 zastavěná plocha a nádvoří v kat. úz. Petřkovice u 
Ostravy, případný prodej bude možný až po zkolaudování stávajícího objektu ve dvoře domu č.p. 
119 na bydlení 
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                                  T.: 10.1. 2012 

 
72/7  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

o záměru odkoupení části pozemku parc.č. 1740/1  orná půda, která je dle geometrického plánu č. 

1624-52/2011 ze dne 2.12. 2011 nově označena jako pozemek parc.č. 1740/7 orná půda o výměře 

281 m
2
,  kat. území Petřkovice u Ostravy, za účelem rozšíření místní komunikace Balbínova 

 

2)  ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta     T.: 15.1. 2012 

 

        

 
 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

 

 


