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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 13.12. 2018 

(usnesení č. 10/2 – 25/2) 

  
10/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Ing. Lukáše 

Kaluse a Ing. Tomáše Dvořáka 

 
11/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Nevímové a p. Pavla Kukučky o ověření zápisu z 1. za-

sedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 30.10. 2018 

   
12/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 13.12. 

2018 

 
13/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

Jednací řád zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, platný od 22.12. 2014 

 
14/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 10155/RM 1418/136 ze dne 11.září 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na r. 2018 – Dotace na výkon soci-

ální práce s výjimkou agendy sociálně- právní ochrany dětí; jedná se o dotaci na výkon sociální 

práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů; našemu obvodu byla schválena částka 99 000,- Kč 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 42/2018, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13015 ………  o  99 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 …………………….………  o  74 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 …………………………….  o  18 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 …………………………….   o    7 tis. Kč  

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 10362/RM 1418/138 ze dne 2. října 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do zastupitelstev 

obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 o 79 372,- Kč 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 45/2018, kterým se: 

zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

- na pol. 4111, ÚZ 98 187, org. 511 ……………………………………..….…….. o  80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98 187 ……………………………   o  70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98 187 …………………………… o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98 187 …………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5169, ÚZ 98 187 ……………………………   o    3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98 187 …………………………….  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5162, ÚZ 98 187 ……………………………. o    1 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 00253/RM1822/5 ze dne 04.12.2018, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, , kterým se našemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky v návaznosti na 

rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů v roce 2018 ve výši 

365,10 Kč 

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 49/2018, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

   na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355, org. 511................................................................   o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ................................................................   o   1 tis. Kč 

   (Finanční prostředky budou převedeny do rezerv) 

 

7) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
15/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Petřkovice na rok 2019 dle předloženého 

návrhu 

 
16/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2019 ve výši 54 396 tis. Kč dle před-

loženého návrhu (v tis. Kč): 

  

PŘÍJMY CELKEM :            54 396 

V tom:  
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Běžné příjmy (daňové + nedaňové)   6 463  

Běžné přijaté dotace         32 913 

Převody ze SF        155 

Kapitálové příjmy         20 

Kapitálové dotace            15 000 

Konsolidace příjmů       -     155  

Financování celkem          0 

CELKOVÉ ZDROJE      54 396      

  

VÝDAJE CELKEM:      54 396 

V tom:  

Běžné výdaje    37 081 

Konsolidace výdajů      -     155  

Kapitálové výdaje        17 470 

CELKOVÉ VÝDAJE:       54 396 

 

2) svěřuje 

Radě městského obvodu Petřkovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 

20% upraveného rozpočtu s tím, že se do tohoto limitu nezapočítávají povinně prováděná roz-

počtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů 

 
17/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Petřkovice na roky 2020 – 2022 dle předlože-

ného návrhu 

 
18/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za období 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018 provedený spo-

lečností HZ Brno spol. s.r.o. dne 6. 11. 2018 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy 

Z.: starosta                                                             

 
19/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136, předchozí souhlas 

zřizovatele pro přijímání darů účelově neurčených, do výše do 15.000 Kč v jednotlivém případě 
 

2) bere na vědomí, 

že v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění, je třeba u darů účelově určených přijí-

maných Základní školou Ostrava – Petřkovice, potřebný souhlas zřizovatele (rady městského 

obvodu) vždy 
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3) schvaluje 

dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, kterým se vydává předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání darů účelově ne-

určených do 15.000 Kč v jednotlivém případě; a stanovení, že dary účelově určené vyžadují 

souhlas zřizovatele vždy; a to s účinností od 13.12. 2018 
 

4) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 23 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
20/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 670, předchozí souhlas 

zřizovatele pro přijímání darů účelově neurčených, do výše do 15.000 Kč v jednotlivém případě 
 

2) bere na vědomí, 

že v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění, je třeba u darů účelově určených přijí-

maných Mateřskou školou Ostrava – Petřkovice, potřebný souhlas zřizovatele (rady městského 

obvodu) vždy 
 

3) schvaluje 

dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, 

U Kaple 670, kterým se vydává předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání darů účelově neur-

čených do 15.000 Kč v jednotlivém případě; a stanovení, že dary účelově určené vyžadují sou-

hlas zřizovatele vždy; a to s účinností od 13.12. 2018 
 

4) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 20 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
21/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) zřizuje  

pro volební období 2018 - 2022 finanční výbor a kontrolní výbor  
 

2) stanoví  

na volební období 2018 – 2022 

počet členů finančního výboru na  3 

počet členů kontrolního výboru na  3 
 

3) volí  

na volební období 2018 – 2022 

podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

a) předsedu finančního výboru Bc. Martina Pražáka, DiS.  

b) členy finančního výboru  Ing. Kristiána Gebauera 

 p. Romana Holiše 
 

4) volí  

na volební období 2018 – 2022 

podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
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a) předsedu kontrolního výboru Mgr. Evu Papírníkovou 

b) členy kontrolního výboru  Ing. Lukáše Kaluse 

 Ing. Lukáše Veličku 

 
22/2 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

měsíční odměnu neuvolněným předsedům výborů a komisí:  Bc. Martinu Pražákovi, DiS. 

 Mgr. Evě Papírníkové. 

 p. Jarmile Nevímové  

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve výši 1500 Kč, s účinností od 13. 12. 2018 
 

2) stanoví 

měsíční odměnu členům výborů a komisí:  Ing. Kristiánu Gebaerovi 

 p. Romanu Holišovi 

 Ing. Lukáši Kalusovi 

 Ing. Lukáši Veličkovi 

 Mgr. Monice Konečné 

 Mgr. Evě Papírnikové 

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve výši 1000 Kč, s účinností od 13. 12. 2018 

 

3) rozhodlo   

o poskytnutí odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce dle § 74 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. v plat-

ném znění  

 
23/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí   

nařízení vlády č. 202/2018, kterým se novelizuje nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků,  které nabývá účinnost dnem 1.1. 2019 

 

2) rozhodlo   

ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského ob-

vodu s účinností od 1.1. 2019 ve stávající výši 

 
24/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1768/3 nově označeného dle geometrického 

plánu č. 2109-55/2018 jako parc.č. 1768/4 o výměře 527 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1768/3 nově označeného dle ge-
ometrického plánu č. 2109-55/2018 jako parc. č. 1768/4 o výměře 527 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, který se nachází vedle pozemku žadatele 
 

3) ukládá  

tajemníkovi zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s žádostí 
žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: tajemník     
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25/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2019 takto: 

14.3.2019 a 13.6.2019  

 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


