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U S N E S E N Í 
 

z 25. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 24. listopadu 2015 

(č. 332/25 – 337/25) 

 

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

Omluveni :  - 

 

  332/25 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 34/2015,  kterým se:   

 

- sníží výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................   o    10 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 6112, pol. 5175 ................................................................   o    10 tis. Kč 

  

- sníží investiční výdaje na § 3639, pol. 6130 .................................................   o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ......................................................   o      5 tis. Kč 

 

b) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2711/RM1418/39 ze dne 24. listopadu 2015, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se přesunou finanční prostředky v celkovém objemu 100 tis. Kč 

z odboru dopravy na městský obvod Petřkovice ke krytí výdajů spojených s protismykovou 

úpravou komunikace ul. Balbínova v místě před křižovatkou s ul. Hlučínskou 

 

c) doporučuje  

zastupitelstvu MO schválit rozpočtové opatření č. 35/2015,  kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a MO 

            na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 511 ...............................................   o    100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 ...........................................   o    100 tis. Kč 

 

d) ukládá 

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu c) zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
  333/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava – Petřkovice, příspěvkové organizace, U Kaple 670, 

ze dne 12. 11. 2015, na vyřazení majetku z účetní evidence MŠ v roce 2015 

 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence Mateřské školy Ostrava - Petřkovice, příspěvkové 

organizace, U Kaple 670, takto: ve výši  26 359,80 Kč z účtu 028 dle předloženého seznamu 

 

  334/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

návrh rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu Petřkovice na rok 2016, návrh 

rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2019 a návrh rozpočtového provizória na rok 2016 
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b) doporučuje 

zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2016 ve výši   

18 101  tis. Kč dle předloženého návrhu (v tis. Kč) 

 

PŘÍJMY CELKEM :                           18 101 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                             6 032  

Běžné přijaté dotace                           10 906 

Převody ze SF                                155 

Kapitálové příjmy                                  10 

Kapitálové dotace                             1 153 

Konsolidace příjmů                         -      155  

Financování celkem                                    0 

CELKOVÉ ZDROJE                           18 101      

  

VÝDAJE CELKEM:                           18 101 

V tom:  

Běžné výdaje                           16 936 

Konsolidace výdajů                        -       155  

Kapitálové výdaje                             1 320 

CELKOVÉ VÝDAJE:                           18 101 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tento návrh rozpočtu spolu s rozpočtovým výhledem a rozpočtovým 

provizóriem zastupitelstvu ke schválení 

 
  335/25 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1431/4 o výměře 38 m
2
 zastavěná 

plocha (stavba garáže ve vlastnictví soukromé osoby – žadatelů) v kat. území Petřkovice u 

Ostravy Petrovi a Marii Šulovým, Hlučínská 320, O.- Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku 13 300,- Kč + náklady obce 300,- Kč (znalecký posudek) 

 

b) ukládá 

starostovi předložit tento prodej zastupitelstvu ke schválení. 

 
  336/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost zájmového spolku Billiard Club Ostrava o souhlas s umístěním sídla spolku na adrese 

U Sokolovny 786/2a v Ostravě - Petřkovicích (tělocvična), kde sídlí od r. 1999, souhlas 

žádají z důvodu zápisu do spolkového rejstříku dle nového občanského zákoníku 

 

b) odkládá 

své rozhodnutí do příštího jednání rady 

 

c) ukládá 

tajemníkovi do příštího jednání rady zjistit povinnosti vlastníka objektu, které mu z udělění 

tohoto souhlasu plynou 
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                     Ivo Mikulica                                                                           Rudolf Schmuch 

                        starosta                                                                                    místostarosta 

          Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice  

 

  337/25 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost 12 majitelů nemovitostí na ul. Pod Landekem, které zastupuje p. Radim Carbol, ze dne 

9. 11. 2015, o změnu stávajícícího dopravního značení v ul. Pod Landekem, které spočívá 

v omezení nejvyšší povolené rychlosti na této místní komunikaci z 50 km/h na 30 km/h, 

z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců 

 

b) souhlasí 

se změnou stávajícího dopravního značení v ul. Pod Landekem – snížení nejvyšší povolené 

rychlosti z 50 km/h na 30 km/h, v úseku MK o délce cca 420 m   

 

c) ukládá 

tajemníkovi realizovat toto rozhodnutí 


