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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 12.12. 2013 

(usnesení č. 162/16 – 175/16) 

 
162/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Roberta 

Chlapka a p. Pavla Kukučku 

 
163/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Rudolfa Schmucha a p. Jarmily Nevímové o ověření zápisu z 15. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 30.10. 2013 

 
164/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

12.12. 2013 

 
165/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

došlé 3 obálky 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 nejvyšší nabídkovou cenou 

 

3) stanovuje 

pořadí došlých nabídek na koupi pozemku parc.č. 606 takto: 

1. Maňásek Petr, nabídková cena 275.500,- Kč 

2. Holešová Lucie, nabídková cena 201.000,- Kč 

3. Kukučka Pavel, nabídková cena 200.080,- Kč 

 

4) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 606 zahrada o výměře 305 m2 v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, za dohodnutou kupní cenu 275.000,- Kč p. Petru Maňáskovi, r. nar. 1985,  bytem Nálep-

kovo náměstí 939/11, Ostrava - Poruba  
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5)  rozhodlo 

v případě odstoupení p. Petra Maňáska od koupě, o prodeji nemovitosti dle bodu 4) tohoto usne-

sení náhradníkovi – p. Lucii Holešové, bytem Sousedská 288/16, Ostrava – Bartovice, za kupní 

cenu 201.000,- Kč  

 

6) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta  

 
166/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2013/ZM1014/27 ze dne 25. září 2013, kterým schválilo roz-

počtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer v návaz-

nosti na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her v r. 2013 ve výši 114 tis. Kč       

 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 31/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 .....................  o  114 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .............................................................  o  114 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č.1945/ZM1014/27 ze dne 25. září 2013, kterým  rozhodlo o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu 

Ostrava – Evropské město sportu 2014, pro městský obvod Petřkovice ve výši 40 tis. Kč na 

realizaci projektu „Petřkovické sportobraní 2014“, a v návaznosti na tuto skutečnost schválili 

příslušné rozpočtové opatření   

 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 32/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7112 .......................  o  40 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5169 , ÚZ 7112 ...............................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5139 , ÚZ 7112................................................  o  20 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8273/RM1014/108 ze dne 8. října 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na II. pololetí r. 2013 na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany 

dětí, kdy našemu městskému obvodu byla schválena částka 80 916,- Kč 

 

6) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 34/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4116, ÚZ 13011 .........................   o   81  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5137, ÚZ 13011 ..................................   o   22  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 ..................................   o   44  tis . Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 13011...................................   o   11  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 13011  ................................   o     4  tis.  Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8354/RM1014/109 ze dne 15.10.2013, kterým rozhodla o poskytnutí 

investičního transferu městskému obvodu Petřkovice ve výši 1 000 tis. Kč na akci 3913 – 
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„Rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy na parc. č 166, 165/2 a 165/1“  

 

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 36/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 3913  

……….……………………………………………………………………….. o   1 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 ............  o   1 000 tis. Kč 

 

9) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8433/RM1014/110 ze dne 22. října 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 400 tis. Kč 

na zahájení projektových prací na rekonstrukci tělocvičny TJ Petřkovice z rezervy investičního 

odboru 

 

10) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 37/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93.................  o  400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169, ÚZ 93.....................................................  o  400 tis. Kč 

 

11) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8436/RM1014/110 ze dne 22. října 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje v souvislosti s konáním 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. – 26. října 2013 

 

12) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 38/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98071 .................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5021, ÚZ 98071  …........................................ o  19 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5139, ÚZ 98071  …........................................ o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5151, ÚZ 98071  …........................................ o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5153, ÚZ 98071  …........................................ o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5154, ÚZ 98071  …........................................ o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114,  pol. 5156, ÚZ 98071  ……………………………. o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114,  pol. 5162, ÚZ 98071  ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114 , pol. 5175, ÚZ 98071 ….....................................…  o    2 tis. Kč 
 

13) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2099/ZM1014/28  ze dne 30.  října 2013, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se upravují výdaje města v souvislosti s přijetím směnečného 

programu. Městskému obvodu Petřkovice se tímto, poskytuje investiční transfer ve výši 3 600 

tis. Kč na akci 3915 – Rekonstrukce MK ul. K Černavám 

 

14) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 39/2013 kterým se: 

- zvýší přijaté investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 3915 

................................................................................................................................   o  3 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3915 ................    o  3 600 tis. Kč 

 

15) bere na vědomí 

usnesení rady města č.8593/RM1014/113 ze dne 19. listopadu 2013, kterým rozhodla o přijetí  

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2013 na pokrytí mimořádných výdajů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkovém objemu 98 600,-- Kč, kdy dotace je určena 
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především na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční 

opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) 

 

16) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 43/2013 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 14004.......................  o  99 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512,  pol. 5137, ÚZ 14004 .............................................  o  88 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 5512,  pol. 5139 , ÚZ 14004 ...........................................  o  11 tis. Kč 
 

17) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 42/2013 kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5021,..............................................................  o   27 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011 .............................................................  o   27 tis. Kč 
 

18) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8868/RM1014/115 ze dne 3. prosince 2013, kterým rozhodla o poskytnutí 

účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 8 800,- Kč jako refundaci 

nákladů spojených s finančním příspěvkem SMO na čipování psů za období do 31.10.2013 
 

19) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 46/2013 kterým se: 

- zvýší  neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ  1031.........................  o  9  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 1014,  pol. 5499, ÚZ 1031.................................................  o  9  tis. Kč 
 

20) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8989/RM1014/116 ze dne 10. prosince 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 484 tis. Kč 

na provedení přeložky vodovodu v rámci parčíku na ulici Hlučínská 
 

21) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 47/2013 kterým se: 

- zvýší  neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ  93.........................  o  484  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 2310,  pol. 5171, ÚZ 93..................................................  o  484  tis. Kč 

 

22) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č.  48/2013 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol. 5137, ÚZ 14004 ...............................................  o  64 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5139, ÚZ 14004 ..............................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5132, ÚZ 14004 ..............................................  o  62 tis. Kč 
 

23) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2240/ZM1014/29 ze dne 11.12.  2013, kterým schválilo rozpoč-

tové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční  transfer v návaznosti 

na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her do 22.11.2013 ve výši 97 tis. Kč 
 

24) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 49/2013 kterým se: 

- zvýší   přijaté  neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ  1355....................  o   97 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409,  pol. 5901, .............................................................   o   97 tis. Kč 

 

25) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.12. 2013 
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167/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet městského obvodu Petřkovice na rok 2014 ve výši 21 238 tis. Kč dle předlo-

ženého návrhu (v tis. Kč), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení: 
 

PŘÍJMY CELKEM:                    21 238 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                  5 835  

Dotace                   11 263 

Převody ze SF                          140 

Kapitálové příjmy                       4 100  

Konsolidace příjmů                  -      140  

Financování celkem                      40 

CELKOVÉ ZDROJE                 21 238      

  

VÝDAJE CELKEM:                    21 238 

V tom:  

Běžné výdaje                     16 031 

Konsolidace výdajů                  -       140  

Kapitálové výdaje                       5 347 

CELKOVÉ VÝDAJE:                     21 238 
 
 

2) schvaluje 

rozpočtový výhled městského obvodu Petřkovice na roky 2015 – 2017 dle předloženého návrhu, 

který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto usnesení 

 

3) bere na vědomí 

rozpočtové provizorium příjmů a financování běžných výdajů a kapitálových výdajů městského 

obvodu Petřkovice na rok 2014 dle předloženého návrhu 

 
168/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 601/6 ostatní plocha o výměře 29 m
2
, který byl geometrickým plánem č. 

1765-49/2013 ze dne 21.6. 2013 oddělen z pozemku parc.č. 601/4, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, manželům Pavlovi Kukučkovi a Radmile Kukučkové,  bytem Hlučínská 

295/276,  Ostrava - Petřkovice, za kupní cenu 16.750,- Kč 
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 31.12. 2013 

 
169/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 81/2 zastavěná plocha o výměře 1 m
2
, který byl geometrickým plánem č. 

1722-198/2012 ze dne 26.10. 2012 oddělen z pozemku parc.č. 88, v kat. území Petřkovice u Os-

travy, obec Ostrava, paní Ing. Janě Smolkové, bytem Horní 614/52, 747 14 Ludgeřovice, za 

kupní cenu 3.210,- Kč 
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2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 31.12. 2013 

 
170/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc. č. 1453/2 – zast. plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1906/62 – ost. plocha, 

zeleň, oba v kat. území Petřkovice u Ostravy, o celkové výměře 398 m
2
, občanskému sdružení 

FC ODRA Petřkovice, IČ 19012322, se sídlem Petřkovická  721/1, O.- Petřkovice za kupní cenu 

dle znaleckého posudku 145.950,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta T.: 31.12. 2013 

 
171/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

koupit   pozemek parc. č. 1448/4  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m
2
 a část pozemku 

parc.č. 1448/3 ostatní plocha, která je dle geometrického plánu č. 1751-27/2013 ze dne 6.5. 2013 

nově označena jako pozemek parc.č. 1448/5 ost. plocha o výměře 1306 m
2
, oba v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, od občanského sdružení FC ODRA Petřkovice, IČ 19012322, se sídlem Petřkovická 

721/1, Ostrava – Petřkovice, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 148.020,- Kč 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta T.: 31.12. 2013 

 
172/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemků  parc.č. 581/8 a 594/5 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 581/8  zastavěná plocha o výměře 19 m
2
 

a parc.č. 594/5 zastavěná plocha o výměře 9 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které jsou 

zastavěny stavbami 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.: 10.1.  2014 

 
173/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemků  parc.č. 471/7, 471/8, 471/16 a 471/17 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 471/7, 471/8, 471/16 a 471/17, vše za-
stavěná plocha, o celkové výměře 7 m

2
, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které jsou zastavěny pří-

stavbami zádveří žadatelky 
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3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelky majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 10.1.  2014 

 
174/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1558/3 o výměře cca 450 m
2
 a pozemku parc.č. 

1558/1 o výměře 2836 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které žadatelé užívají v rámci 

platné nájemní smlouvy s ČZS – ZO č. 084 ,,Severní točna Petřkovice“ 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 1558/3 o výměře cca 450 m
2
 a pozemku parc.č. 

1558/1 o výměře 2836 m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, důvodem je principiální nesou-

hlas s dělením pozemků na malé díly, pozemky jsou nyní v nájmu jako celek u ČZS – ZO č. 084 
,,Severní točna Petřkovice“ 
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadatelům o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                               T.: 10.1. 2014 

 
175/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

 1)  stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2014 takto: 

13.3. 2014 a 12.6. 2014  

  

 

 

 
 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


