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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 21.3. 2013 

(usnesení č. 122/12  –  139/12) 

 
122/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Bc. Martina 

Pražáka a p. Rudolfa Schmucha 

 
123/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jarmily Nevímové o ověření zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Petřkovice, konaného dne 13.12. 2012 

 
124/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

21.3. 2013 

 
125/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č.6289/RM1014/81 ze dne 15.1.2013, kterým schválila rozpočtové opatření, 

kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje v souvislosti s konáním volby prezi-

denta České republiky v roce 2013 

  

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  z VPS SR  na pol. 4111, ÚZ 98008..................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5021, ÚZ 98008 …….......................................  o  19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5139, ÚZ 98008 . ….........................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5151, ÚZ 98008 . ….........................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5153, ÚZ 98008 ..….........................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5154, ÚZ 98008 ..….........................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118,  pol. 5156, ÚZ 98008 ..…………………………….  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118,  pol. 5162, ÚZ 98008 ……………………………... o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118 , pol. 5175, ÚZ 98008 ..….........................................  o    2 tis. Kč 
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3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6537/RM1014/86 ze dne 26. února 2013, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy pro městský obvod Petřkovice 

ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu „Úpravy zahrady MŠ v Ostravě – Petřkovicích“ 

(realizace sadových úprav na pozemku mateřské školy) a zároveň schválila příslušné rozpočtové 

opatření 

 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030 …………......  o  500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111 , pol. 5169, ÚZ 1030 …...........................................  o  500 tis. Kč 

  

5) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 7/2013, kterým se: 

- zvýší příjmy na  pol. 4116 ÚZ 33513234 …………………….…….………….  o    255 tis. Kč 

- zvýší příjmy na  pol. 4116, ÚZ 33113234 ……………………………………..   o      45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33513234 ………………………  o    190 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 33113234 ………………………  o      34 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33513234 ………………………  o      48 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 33113234 ………………………  o        8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 33513234 ………………………  o      17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 33113234 ………………………  o        3 tis. Kč 

    

6) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6769/RM1014/89  ze dne 19.3. 2013, kterým rozhodla o změně účelu 

použití části investiční dotace ve výši 650 tis. Kč, která byla schválena městskému obvodu 

Petřkovice na akci ZŠ Hlučínská č.p. 3, a to na opravu sociálního zařízení a výměnu oken 

v budově ZŠ  Hlučínská č.p. 2 

             

7) schvaluje 

 rozpočtové opatření č.  9/2013 kterým se: 

- sníží investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6833 …..  o  650 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 6833 ……………  o  650 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 ……………….  o  650 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113 , pol. 5171, ÚZ 93    ………..................................  o  650 tis. Kč 

 

8)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.3. 2013 

 
126/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  
 

odpis pohledávky pana Jiřího Foltýnka, r. nar. 1967, ve výši 40 290,- Kč (v tom 39 500,- úhrada 

právních služeb a 790,- Kč náklady výkonu rozhodnutí) z účetnictví městského obvodu Petřko-

vice, a to na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě, který zastavil  svým usnesením  vý-

kon rozhodnutí, kterým byl nařízen prodej movitých věcí povinného, žádné movité věci se 

nepodařilo zajistit, rozhodnutí nabylo právní moci 12.9. 2012 

 
127/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 



 - 3 - 

Hlučínská 136, dle předloženého návrhu,  účinností od 1.4. 2013 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 14 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 2012 a 2013, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2013 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 14 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
128/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

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

670, dle  předloženého návrhu,  účinností od 1.4. 2013 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská  škola Ostrava – Petřkovice, 

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

růstků a úbytků v roce 2012, který nabývá účinnosti dnem 1.4. 2013 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 14 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
129/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty v roce 2013 

 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro rok 2013  

příjemcům takto: 

 

TJ Petřkovice                        15 000 -   na provozní náklady 

Sdružení důchodců  ČR        15 000 -   na celoroční činnost (kulturní vystoupení organizo-

vaná pro širokou veřejnost, klubová činnost) 

FC ODRA                                75 000 -   na úhradu energií, včetně zálohových plateb, na 

údržbu areálu, na údržbu a ošetřování trávníku, na re-

konstrukci travnatých ploch, na pronájem tělocvičen, 

na úhradu cestovních nákladů k zápasům jednotli-

vých kategorií, na materiální zabezpečení jednotli-

vých kategorií, na úhradu startovného na turnajích 

mládežnických kategorií  

Sbor dobrovolných hasičů        10 000 -   na akce a činnost v roce 2013 (pálení čarodějnic, sou-

těže pro děti, den otevřených dveří požární zbrojnice, 

obnova materiálně technické základny, soutěže druž-

stev mladých hasičů, soutěž o pohár starosty, draki-

áda, Mikulášská nadílka dětem)  

p. Tomáš Kudeljnjak                 10 000 -   na akce: „Běh olympijského dne“ – na občerstvení, 

ceny pro nejlepší a tombolu pro všechny zúčastněné 

děti; na akci „Zimní výstup na Landek v létě“ - 

k propagaci, výrobě skipasů a účastnických listů, pří-
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spěvku kapele, občerstvení pro zúčastněné a pro ceny 

do tomboly  

Nadaci LANDEK                      10 000 -   na nadační program roku 2013 

Knihovna města Ostravy             4 000 -   na doplnění knihovního fondu, drobné věcné odměny 

do soutěží pro dětské čtenáře, výtvarný materiál a 

potřeby, na taneční podložku    

DECARO RMG s.r.o.               10 000 -   na akci v základní škole „Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů“ 

 
 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 6/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o   149 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)……………….  o     15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) …………………………  o     75 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5212 (p. Kudeljnjak) …………………….  o     10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3326, pol. 5229 (Nadace Landek) …………………..  o     10 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5219 (Firma DECARO)  …………………  o     10 tis. Kč 

 

4) ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z: starosta   

                                                                                                  T:  15.4.2013 

5) zmocňuje  

starostu k podpisu smluv dle bodu b) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                 T:   30.4.2013 

 
130/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

došlou 1 obálku s cenovou nabídkou na odkoupení pozemku parc.č. 1771/2 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy 

 

2) rozhodlo 

o způsobu prodeje pozemku parc.č 1771/2 takto: 

pozemek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou 

 

3) stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 1771/2 takto: 

1. Kopera Čeněk, nabídková cena 620.000,- Kč 

 

4) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 1771/2 zahrada o výměře 883 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, který zaměřen geometrickým plánem č. 1725-61/2012 ze dne 22.11. 2012,  za 

kupní cenu 620.000,- Kč panu Čeňku Koperovi, r. nar. 1953, bytem Nad Úhorem 814/27, Os-

trava - Petřkovice  

 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                      T.: 30.6. 2013 
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131/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 1771/7 ost. plocha, ost. komunikace, parc.č. 1771/8 zahrada a 

parc.č.1776/30 orná půda,  o celkové výměře 120 m
2
, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, manželům Ing. Jaromíru Vaňkovi, r. nar. 1957, bytem Květná 640/21, Ostrava - 

Petřkovice a Ing. Valentině Vaňkové, r. nar. 1959, bytem Zahradní 1471/1, Ostrava – Moravská 

Ostrava, za cenu obvyklou v místě a čase dle znaleckého posudku ve výši 90.000,- Kč 
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 15.4. 2013 

 
132/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 208/7 zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, výměře 26 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, p. Františku Vycudilíkovi, r. nar. 1950, bytem U Kaple 

113/2,  Ostrava - Petřkovice, za cenu obvyklou v místě a čase dle znaleckého posudku ve výši 

13.000,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 15.4. 2013 

 
133/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

koupit  část pozemku parc.č. 12/28 ost. plocha, která je dle geometrického plánu č. 1634-

135/2011 ze dne 3.8. 2011 označena jako pozemek parc.č. 12/31 ost. plocha o výměře 3 m
2
, k.ú. 

Petřkovice u Ostravy,  od p. Marty Adámkové,  bytem Balbínova 838, Ostrava - Petřkovice, za 

cenu obvyklou v místě a čase dle znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč, tj. 500,-  Kč/1 m
2
 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta       T.: 15.4. 2013 

 

134/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) souhlasí 

se záměrem nabytí budovy tělocvičny č.p. 786 na pozemku parc.č. 99/2 a pozemků parc.č. 99/2 a 

99/9, vše v kat. území Petřkovice u Ostravy, od Tělovýchovné jednoty Petřkovice o.s., IČ 

45210551, U Sokolovny 786/2A, 725 29 Ostrava – Petřkovice, formou darování 
 

2) žádá  

Statutární město Ostrava o vydání předchozího souhlasu s nabytím budovy tělocvičny č.p. 786 

na pozemku parc.č. 99/2 a pozemků parc.č. 99/2 a 99/9 , vše v  kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za 

podmínky, že SMO v následujících 3 letech uvolní 6.400 tisíc Kč na opravu a rekonstrukci této 

tělocvičny 
 

3) ukládá 

starostovi požádat SMO o vydání předchozího souhlasu 

Z.: starosta                                                                        T.: 10.4. 2013 
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135/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku  parc.č. 32 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 32 ostatní plocha, dle geometric-

kého plánu č. 1733-2/2013 nově označenou jako 32/3 ostatní plocha, o výměře 23 m
2
, v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn stavbou žadatele  

 

3) ukládá  

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

žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.4.  2013 

 

136/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1768/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem 

užívání jako zahrada 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje pozemku parc.č. 1768/1, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek má 
v dlouhodobém nájmu vlastník sousedního RD 
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadatelce o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                        T.: 10.4. 2013 

 
137/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 962 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy o výměře 

cca 27 m
2
, za účelem rozšíření zahrady 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 962 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek slouží 
jako přístup i na další okolní pozemky  
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                        T.: 10.4. 2013 

 
138/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 477/1 o výměře cca 355 m
2
,  a parcely 477/4 o 

výměře 32 m
2 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy,  které žadatel užívá 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 477/1 a parc.č. 477/4, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, 
městský obvod nemá záměr dělit ucelenou parcelu 
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3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                         T.: 10.4. 2013 

 
139/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) doporučuje 

radě městského obvodu schválit poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 100,- Kč z rozpočtu MOb 

Petřkovice na jednoho psa chovatelům s trvalým bydlištěm na území městského obvodu 

Petřkovice na označení psa čipem v r. 2013 

 

 

 

 
 

               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


