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U S N E S E N Í 
 

z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014 

 (č. 1172/81 – 1186/81) 

 

Přítomní členové rady :  I. Mikulica, J. Dřevjaný, R. Schmuch 

Omluveni :  Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 
 

 

1172/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice za rok 2013, součástí závěrky je rozvaha, příloha, 

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

zápis 

 

b) bere na vědomí 

přeúčtování  hospodářského výsledku za rok 2013 z účtu 431 na účet 432 ve výši  7 676 771,46 

Kč 

 

3) ukládá 

starostovi předložit účetní závěrku  MO Petřkovice za rok 2013 zastupitelstvu ke schválení 

Z:  starosta 

                                                                                                                      
1173/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2013 
  
b) ukládá 

starostovi předložit Závěrečný účet MO Petřkovice za rok 2013 zastupitelstvu ke schválení  

Z:  starosta 

 

c) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2013 k zapojení do rozpočtu roku 2014 ve výši  2 129 046,52 Kč 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit  zapojení volných zdrojů ve výši 2 129 046,52 Kč do 

rozpočtu roku 2014 takto:   

- na nákup traktorové vlečky .......................................................................................   230 tis. Kč 

- na opravu chodníku ul. Koblovská  ...........……………………….................….….   500  tis. Kč 

- na vybudování  chodníku a autobusové zastávky v lokalitě  Nordpól  .....................   400 tis. Kč 

- nespecifikované rezervy ……………………………………………....….....……..  999 tis. Kč 

 

e) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 16/2014 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115 ...............................................................................   o  2 129 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6123......................................................   o     230 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  2219, pol. 5171 ……………………….....………….  o     500 tis. Kč 
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- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 …………………………….........  o    400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………......…….  o    999 tis. Kč 

 

f) ukládá 

starostovi předložit návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2014 zastupitelstvu ke  

schválení 

Z: starosta 

 
1174/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok  2013 ve výši  12 624,- Kč 

ajeho zapojení do rozpočtu  roku 2014 

 

b) doporučuje  

zastupitelstvu MOb Petřkovice rozpočtové opatření č. 17/2014, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115 ...................................................................................   o   13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .................................................   o   13 tis. Kč 

 

c) ukládá 

starostovi předložit toto rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení 

 
1175/81 Rada městského obvodu 

a) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 18 /2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce v Ostravě 

   na pol. 4116, ÚZ 33513234 ....................................................................................   o  66 tis. Kč 

   na pol. 4116, ÚZ 33113234 ....................................................................................   o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745 , pol. 5011, ÚZ 33513234 ........................................  o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5011, ÚZ 33113234  .......................................  o    9 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5031, ÚZ 33513234 ........................................  o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5031, ÚZ 33113234  .......................................   o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5032, ÚZ 33513234 ........................................   o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5032, ÚZ 33113234  .......................................   o    1 tis. Kč 

 

b) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 19 /2014, kterým se:     

- zvýší příjmy  na § 3113, pol. 2122 ………………………………………………   o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 ………………………………………..   o   15 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 5512, pol.  5163 .......................................................... …   o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171 ..............................................................   o    1 tis.  Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5169 ...............................................................   o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5137 ..............................................................   o     4 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o   22 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 ..............................................................   o   22 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3419, pol. 5194, ÚZ 7112...............................................    o     2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3419, pol. 5175, ÚZ 7112 ..............................................    o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112 .............................................   o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3419, pol. 5169 ………………………………………..   o   11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5139 ……………………………………….   o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5175 ……………………………………….   o     5 tis. Kč 
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c) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 10031/RM1014/132 ze dne 20.5.2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na zajištění voleb do 

Evropského Parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 

 

d) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 20/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98348 ..................  o  24 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5021, ÚZ 98348 ...............................................  o  14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5139, ÚZ 98348 ...............................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5151, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5154, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5156 , ÚZ 98348 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5161, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5162, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5175, ÚZ 98348 ...............................................  o    3 tis. Kč 

 

e) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 9960/RM1014/131 ze dne 13.5.2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne neinvestiční dotace našemu MO ve výši 914 tis. Kč na vyhotovení 

projektové dokumentace ,,Opravy elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru v kulturním 

domě“ a dále investiční dotace ve výši 2 600 tis. Kč na akci „Rozšíření parkoviště u obecního 

úřadu a sadové úpravy na parc. č. 166, 165/2 a 165/1“ 

 

f) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice schválit rozpočtové opatření č. 21/2014, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí  na pol. 4121, ÚZ 93 .......................  o     914 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169, ÚZ 93  ...............................................  o     914 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 3913....  o  2 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 ..................  o  2 600 tis. Kč 

 

g) ukládá  

starostovi předložit rozpočtové opatření dle bodu a), d), f) zastupitelstvu ke schválení 

  
1176/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ředitele ZŠ, Hlučínská 136,  725 29 Ostrava – Petřkovice  na vyřazení majetku z účetní 

evidence ZŠ v roce 2014 
 

b) souhlasí 

s vyřazením majetku z evidence ZŠ Hlučínská č.p.136, 725 29 Ostrava –Petřkovice k 31.5.2014 

takto: 

- ve výši     57 645,--  Kč z účtu 022  

- ve výši     13 172,--  Kč z účtu podrozvahové evidence   

dle předloženého seznamu 

 
1177/81 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

odpisový plán dle přiložené tabulky pro Základní školu Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, 
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1180/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Richarda Klučky, Ostrava - Hošťálkovice, ze dne 18.4.2014, o odkoupení části 

pozemku parc.č. 570/1 o výměře 150 m
2
 v kat.území Petřkovice u Ostravy 

  

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc.č. 570/1 o 

výměře 150 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

c) ukládá 

starostovi předložit tuto žádost zastupitelstvu k rozhodnutí 

 
1181/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost ing. Pavla Konečného, Ostrava – Petřkovice, ze dne 13.5.2014, o změnu nájemní 

smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1892/14 (pod garáží) o výměře 21 m
2  

v kat.území 

Petřkovice u Ostravy 

 

b) odkládá 

tuto žádost až do vyřízení dědického řízení 

 

pro rok 2014 a to ve výši 571 078,- Kč, finanční prostředky budou na účet ZŠ zaslány ve 

dvou splátkách a to k 15.6.2014 a k 15.12.2014 

 

b) nařizuje 

odvod těchto odpisů v plné výši zpět na účet zřizovatele a to do 7 dnů od přijetí výše uvedené 

částky 

 
1178/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

výsledek auditu MOb Petřkovice za rok 2013 provedený firmou TOP AUDITING s výsledkem, 

že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky 

 
1179/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o pronájmu bytu č. 3 o velikosti 2+1, s WC, předsíní, spíží a koupelnou a sklepem  o výměře 

105 m
2
, nejedná se byt se sníženou kvalitou, v domě č.p. 334 na ulici Petřkovické v Ostravě – 

Petřkovicích, paní Ivaně Pařízkové, nar. 7.8.1964, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice a to na dobu určitou s účinností od 01.06.2014 – 31.05.2015 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu nájemní smlouvy 

1182/81 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

sdělení obyvatelů domu č.p. 252 na ul. Vzdálená ze dne 16.4.2014, k zájmu o koupi hospodářské 

budovy na pozemku parc. č. 1538/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, kdy zájem projevili 4 z 5 
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nájemců bytů v domě 

 

b) doporučuje 

zastupitelstvu MOb Petřkovice souhlasit se záměrem prodat hospodářskou budovu na pozemku 

parc. č. 1538/4 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, čtyřem zájemcům do podílového spoluvlastnictví, 

dle předloženého sdělení 

 

c) ukládá 

starostovi předložit toto sdělení zastupitelstvu k posouzení 

 
1183/81 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost Ing. Martiny Dohnalové, Ostrava – Slezská Ostrava, ze dne 20.5.2014, o Územní souhlas 

se stavbou ,,Přístřešku pro osobní automobil na pozemcích parc.č. 1985/1 a 1985/3 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy“  

 

b) souhlasí 

se stavbou „Přístřešku pro osobní automobil na pozemcích parc.č.1985/1 a 1985/3 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy“, tak jak je zakresleno v PD  

 
1184/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření trojstranné Smlouvy o společném postupu při realizaci projektu „Modernizace výuky 

a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, mezi Moravskoslezským krajem, 

Základní uměleckou školou Ostrava – Petřkovice a SMO – městským obvodem Petřkovice, 

která se týká společného postupu při vzdělávání žáků s podporou regionálních operačních 

programů 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
1185/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o výpůjčce, mezi ČR – Hasičským záchranným sborem MS kraje a SMO – 

městským obvodem Petřkovice, která se týká zapůjčení 3 ks ručních radiostanic pro potřeby 

zásahové jednotky SDH Petřkovice 

 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 
1186/81 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Smlouvy o dílo č. 22052014, mezi společností Petr Lichnovský architektonická 

kancelář s.r.o. a SMO – městským obvodem Petřkovice, která se týká zhotovení projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích“ 
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Projednané materiály bez přijatého usnesení: 

- Nájemní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Ostrava – Petřkovice na pronájem tělocvičny 

- Smlouva o pronájmu tělocvičny se Základní školou Ostrava - Petřkovice 

 

 

 

 

               Ivo Mikulica                                                                                         Jiří Dřevjaný 

                  starosta                                                                                               místostarosta 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

b) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy 

 


