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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 15.3. 2012 

(usnesení č. 73/8  –  86/8) 

 
73/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

složení slibu dle § 69 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, paní Mgr. Monikou Konečnou 

před zastupitelstvem městského obvodu dne 15.3. 2012   

 

74/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu ze 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Davida 

Michalíka a p. Jarmilu Nevímovou 

 
75/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Martina Pražáka a p. Roberta Chlapka o ověření zápisu z 7. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.12. 2011 

 
76/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.3. 

2012 

 
77/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty a došlé žádosti o úhrady služeb  v roce 2012 

 

2)  rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů  a úhrad služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice 

pro rok 2012  příjemcům č takto: 
 

TJ Petřkovice                               15 000 -   na provozní náklady 

Klub seniorů – smíšený            20 000 -   na úhradu zábavného programu „Ander z Košic“ 

FC ODRA  Petřkovice                 74 000 -    na úhradu energií včetně zálohových faktur, na 

údržbu hracích ploch,  na dopravu týmů k utkání 
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Sbor dobrovolných hasičů           10 000 -   na zabezpečení soutěže v požárním sportu mužů, žen 

a dětí o pohár starosty, na realizaci akce den otevře-

ných dveří, na organizaci a zabezpečení oslav Dne 

dětí, na návštěvu bazénu hasičské mládeže, na stavění 

a kácení máje na náměstí, na zahájení prázdnin pro 

mládež spojené s grilováním, na sportovně kulturní 

víkend pro mladé hasiče, na organizaci a realizaci 

akce pálení čarodějnic, na třídenní  soustř.  zásahové 

jednotky, na mikulášský večírek pro mladé hasiče, na 

nákup sportovních dresů a na ukončení roku  

p. Tomáš Kudeljnjak                      2 000 -  na uspořádání akce „Červnové  zimní radovánky“ 

p. Tomáš Kudeljnjak                      6 000 -  na uspořádání akce „Běh olympijského dne“ 

Nadace LANDEK                       15 000 -   na projekty Nadace Landek 

Knihovna města Ostravy              4 000 -   na pořízení výtvarného materiálu, na drobné věcné 

odměny a na nákup knih a didaktických pomůcek a 

hraček 
 

3)  schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  5/2012 kterým se: 

-  sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………  o  146 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (TJ Petřkovice)……………………..   o    15 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) ……………………………   o    74 tis. Kč 

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

-  zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5229 (p. Kudeljnjak) ………………………   o      8 tis. Kč 

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

-  zvýší běžné výdaje na § 3314, pol. 5339 (Knihovna města Ostravy) ……..…….   o      4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392 pol. 5169  (Klub seniorů – muži –kult.vystoupení )..  o    20 tis. Kč 

 

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z: starosta                                                                                          T:  31.3.2012 

 

5)  zmocňuje  

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                          T:   30.4.2012 

 
78/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3626/RM1014/48 ze dne 14.2. 2012, kterým schválila rozpočtové opatření, 

kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši  4 800 tis. Kč na 

opravy místních komunikaci (ul. U Jana – 600 tis. Kč, ul. Balbínova a U Kaple – 4 200 tis.Kč) a 

investiční  transfer ve výši 9 600 tis. Kč na rekonstrukce ZŠ Petřkovice (č.p. 3 - 2 760 tis. Kč, č.p. 

136 – 6 840 tis. Kč) 
 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č.  2/2012 kterým se: 

- zvýší  přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 …...............… o    4 800 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6846…. o    6 840 tis. Kč 

- zvýší přijeté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6833…. o     2 760 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 ………………………………. o    4 800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 6846 ………….. o    6 840 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 6833 ………….. o    2 760 tis. Kč 
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3)  bere na vědomí 
 

usnesení rady města č. 3746/49 ze dne 28.2.2012, kterým schválila rozpočtové opatření,  kterým 

byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na I. čtvrtletí r. 2012 na úhradu nákladů 

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

našemu městskému obvodu byla schválena částka  37 760,-  Kč 

 

4)  schvaluje 

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2012 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 

 

5)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 31.3.  2012 

 
79/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje 

 účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

136, dle předloženého návrhu, s účinností od 16.3. 2012 

 

2)  schvaluje 

 dodatek č. 13 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 2011 a 2012, který nabývá účinnosti dnem 16.3. 2012 

  

3)  zmocňuje 

starostu a místostarostu  k podpisu dodatku č. 13 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.: starosta, místostarosta                  T.: 15.4. 2012 

 

80/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje 

 účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, dle předloženého návrhu, s účinností od 16.3. 2012 

 

2)  schvaluje 

 dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U 

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

přírůstků a úbytků v roce 2011, který nabývá účinnosti dnem 16.3. 2012 

  

3)  zmocňuje 

starostu a místostarostu  k podpisu dodatku č. 13 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.: starosta, místostarosta                  T.: 15.4. 2012 
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81/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1907 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy o výměře 

cca 26 m
2
,  který bude sloužit k parkování 

 

2)  nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 1907 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek je blízko 

místní komunikace  

 

3)  ukládá 

starostovi odpovědět žadatelkám o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.: starosta                                                                                            T.: 15.4. 2012 
 

82/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení 5 pozemků  parc.č. 1453/2, 1906/61, 1906/62, 1906/63 a 1906/64 v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 1453/2 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 319 m
2
,  který je zastavěn budovou žadatele, a parc.č. 1906/62 ostatní plocha o výměře 79 

m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3)  nesouhlasí  

se záměrem prodeje pozemků parc.č. 1906/61, 1906/63 a 1906/64 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, 

pozemky slouží pro potřebu městského obvodu  

 

4)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu k 
pozemkům parc.č. 1453/2 a 1906/62  spolu s žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.4. 2012 

 

83/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

stav dosud neprovedené směny pozemků v prostoru vjezdu na parkoviště (za tržnicí) 
 

 2)  bere na vědomí 

souhlas p. Gertrudy Slovinské, O.- Petřkovice se směnou pozemků o výměře 74 m
2
 

 

3)  souhlasí 

se směnou pozemků parc.č. 567/3 o výměře 74 m
2
, vlastník p. Gertruda Slovinská, za pozemek 

parc.č. 570/3 o výměře 74 m
2
, vlastník SMO-MOb Petřkovice, vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, dle geometrického plánu č. 1674-9/2012 ze dne 1.2. 2012 

 

4)  žádá  

Statutární město Ostrava o realizaci směny pozemků parc.č. 567/3 o výměře 74 m
2
, vlastník p. 

Gertruda Slovinská, za pozemek parc.č. 570/3 o výměře 74 m
2
, vlastník SMO-MOb Petřkovice, 

vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, dle geometrického plánu č. 1674-9/2012 ze dne 1.2. 2012 
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5)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat tuto žádost městského obvodu majetkovému odboru MMO k dalšímu 
vyřízení 
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.4. 2012 

 

84/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

koupit  část pozemku parc.č. 1740/1 orná půda, která je dle geometrického plánu č. 1624-52/2011 

ze dne 2.12. 2011  označena jako pozemek parc.č. 1740/7 orná půda o výměře 281 m
2
, k.ú. 

Petřkovice u Ostravy,  od p. Jenovefy Dudové, Hlučínská 14/264, Ostrava - Petřkovice, p. Marie 

Hromkovičové, Do Špice 727/31, Ostrava – Petřkovice a p. Marty Slívové, Výškovická 2550/104, 

Ostrava – Zábřeh, za dohodnutou kupní cenu 70.250,- Kč, tj. 250,-  Kč/1 m
2
 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta                  T.: 15.4. 2012 

 

85/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu p. Mgr. 

Monice Konečné s účinností od 15.3. 2012 ve výši dle předloženého návrhu  

 

86/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  projednalo 

usnesení Rady městského obvodu Petřkovice č. 422/29 ze dne 24.1. 2012, které se týká udělení 

souhlasu se změnou územního plánu pro pozemky parc. č. 1454/1 a 1454/22 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy ze zóny sportoviště na zónu lehký průmysl 
 

2)  ukládá 

starostovi zjistit na ÚHA MMO do příštího jednání zastupitelstva možný nejzazší termín pro 

případnou změnu tohoto již uděleného souhlasu  

 

3)  ukládá 

starostovi předložit tento bod na následné jednání zastupitelstva k dalšímu projednání 

Z.: starosta                  T.: červen  2012 

 

 
 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

 

 


