
 - 1 - 

U S N E S E N Í 
 

z M1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. května 2015 

 (č. 175/M1 – 179/M1) 

 

Přítomní členové rady :  I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek , P. Kukučka 

Omluveni :  - 

 

 

175/M1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu Petřkovice za rok 2014, 

vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě přezkoumávání 

ve dnech 20. až 21.04.2015, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 
176/M2 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2014 za 

účetní  období od 1.1.2014 – 31.12.2014; součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a 

ztrát, výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis; 

současně bere na vědomí přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 z účtu 431 na účet 

432ve výši 10 515 913,11 Kč.  

 

b) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku MOb Petřkovice za rok 2014 zastupitelstvu ke schválení 

Z: starosta 

 
177/M1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2014 
 

b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2014 zastupitelstvu 

ke schválení 

Z.: starosta 

 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2014 k zapojení do rozpočtu roku 2015 ve výši  2 571 941,19 Kč 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit zapojení volných zdrojů ve výši 2 571 941,19 Kč do 

rozpočtu roku 2015 takto: 

- vybudování vyhlídkové plošiny na parc. č. 1897/1..............................................  300 tis. Kč 

- na zpevnění svahu u vyhlídkové plošiny  na parc. č. 1897/1 ...............................  200 tis. Kč 
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- na nákup hracích prvků u oválného chodníku ......................................................  400 tis. Kč 

- na opravu podlahy tělocvičny ...............................................................................  130 tis. Kč 

- investiční dotace základní škole na nákup projektorů ...........................................  120 tis. Kč 

- na opravu trávníku v areálu FC Odra ....................................................................  200 tis. Kč 

- na nákup střídaček v areálu FC Odra ....................................................................  100 tis. Kč 

- na vybudování chodníku na ulici U Kaple ............................................................  300 tis. Kč 

- do rezerv................................................................................................................. 822 tis. Kč 

 

e) doporučuje  

zastupitelstvu MOb schválit rozpočtové opatření č. 14/2015, kterým se: 
 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..........................................................................  o  2 572 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6121.................................................  o     300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3745, pol. 5171 ……………………….....……….  o     200 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3421, pol. 6122 ………………………………  o     400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3421, pol. 5171 ......................................................  o     130 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6351 ...............................................  o     120 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5171 ......................................................  o     200 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3412, pol. 6121 ................................................  o     100 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………….........  o     822 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2015 zastupitelstvu ke 

schválení 

Z.: starosta 

 
178/M1 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok 2014 ve výši  13 308,- Kč a 

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2015. 

        

b) doporučuje  

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo 13/2015, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..............................................................................  o   14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .............................................  o   14 tis. Kč 

 
179/M2 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o vyřazení dvou uchazečů z výběrového řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, 

Ostrava – Petřkovice, IČ 70641862: 

Mgr. Straníková Marie, z důvodu nesplnění odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Suknarovský Dušan, z důvodu nesplnění odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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                   Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

b) ukládá 

tajemníkovi komise neprodleně informovat tyto dva žadatele o rozhodnutí rady 

 


