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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 9.6. 2015 

(usnesení č. 37/4 – 50/4) 

 
37/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jiřího 

Dřevjaného a p. Davida Michalíka 

 
38/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Ing. arch. Jaroslava Klegy a ing. Tomáše Mušálka o ověření zápisu 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 19.3. 2015 

   
39/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený a doplněný program 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, 

konaného dne 9.6. 2015 

 
40/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

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 432 ve výši  

10 515 913,11 Kč 

 
41/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice  -  za rok 2014,  a  souhlasí  s celo-

ročním hospodařením, a to bez výhrad 
 

2) schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava - Petřkovice za rok 

2014 vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě přezkoumá-

vání ve dnech 20. až  21.4.2015, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky 
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42/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

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

   

2) rozhodlo  

o zapojení volných zdrojů 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 

- na nákup hracích prvků  u on-line dráhy ...................................................................  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 ........................................................................   170 tis. Kč 

- na nákup střídaček v areálu FC Odra ........................................................................  130 tis. Kč 

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

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

 

3) schvaluje 

- 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 § 3412, 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     170 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3412, pol. 6121 ....................................................  o     130 tis. Kč 

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

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

 
43/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

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

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2015 

 

2) schvaluje 

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 

 
44/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 977/RM1418/17 ze dne 7. dubna 2015, kterým  rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy ve výši 400 tis. Kč 

pro městský obvod Petřkovice na realizaci projektu „Sadové úpravy pozemku parc. č. 1897/1 v 

k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa, a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření   
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 12/2015, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy 

   na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511  ..........................................................   o   400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 ..............................................  o   400 tis. Kč 
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3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 1280/RM1418/22 ze dne 19. 6. 2015, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne našemu MOb 750 tis. Kč formou investiční dotace na akci 

„Zateplení školní budovy č. p. 2“ z kapitálových výdajů odboru investičního 
 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 16/2015, kterým se: 

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

  na § 6330, pol. 4137. ÚZ 3500. org. 611 ............................................................  o   750 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500  ...................................  o   750 tis. Kč 

 

5) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                T.: 30.6. 2015 

 
45/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

žádost odboru financí a rozpočtu MMO ze dne 20. 4. 2015 o stanovisko k regulaci hazardu, příp. 

k plošnému zákazu 

 

2) trvá 

na předchozím stanovisku Rady MOb Petřkovice ze dne 10. 6. 2014 a pro městský obvod 

Petřkovice doporučuje povolit provozování loterií a jiných podobných her v těchto 

provozovnách: 

- na ul. Petřkovická 721 - Restaurace U Jana 

- na ul. Hlučínská 750 -  Bar Satelit 

- na ul. Hlučínská 118 - Restaurace Magnolie 

- na ul. Hlučínská 553 - Pivní bar; 

jedná se o provozovny, kde jsou provozovány loterie a jiné podobné hry v současné době 

 

3) rozhodlo 

omezit provozní dobu provozování výherních hracích přístrojů a jiných obdobných her 

v provozovnách uvedených v bodě 2) tohoto usnesení takto: 15 až 23 hodin 

 

4) ukládá 

starostovi zaslat toto stanovisko Zastupitelstva MOb Petřkovice odboru financí a rozpočtu MMO 

 T.: do 30.6. 2015 

 
46/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 604/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 201 m
2
, který byl 

geometrickým plánem č. 1862-89/2014  ze dne 3.12. 2014 oddělen z pozemku parc.č. 604/1, v 

kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, MUDr. Romanu Staňkovi, rok nar. 1968, a Lence 

Romanové, rok nar. 1970, každému z ½, oba bytem Hlučínská 753/280a, 725 29 Ostrava – 

Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 132.660,- Kč + náklady obce ve výši 4.200,- Kč 
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta    T.: 30.6. 2015 
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47/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 1538/7 zastavěná plocha o výměře 130 m
2
, který byl geometrickým 

plánem č. 1785-98/2013  ze dne 15.11. 2013 oddělen z pozemku parc.č. 1538/5, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za cenu dle 

znaleckého posudku 13 000,- Kč + náklady obce 7 000,- Kč, takto: 

manželům Dušan a Marie Fuljerovi, Vzdálená 252, O.-Petřkovice -podíl 41/100 za cenu 8200,-Kč 

manželům Ing. Jana a Petr Veselí, Vzdálená 252, O.- Petřkovice - podíl 21/100 za cenu 4200,- Kč 

manželům Petr a Helena Krettkovi, Vzdálená 252, O.- Petřkovice -podíl 14/100 za cenu 2800,-Kč 

paní Lence Jarošové, Vzdálená 252, O.- Petřkovice - podíl 24/100 za cenu 4 800,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta    T.: 30.6. 2015 

 

48/4  Zastupitelstvo městského obvodu 
 

1) bere na vědomí   

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku parc. č. 581/1 

o výměře cca 67m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku 

parc. č. 581/1 o výměře cca 67m
2
, oba v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které sousedí s pozemkem 

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.: 30.6.  2015 

 
49/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, které nabývá účinnosti dnem 1.4. 2015 
 

2) rozhodlo   

ponechat měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu v roce 2015 ve stávající výši 
 

3) rozhodlo 

navýšit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

s účinností od 1.1. 2016 

 

4) ukládá   

starostovi předložit na jednání zastupitelstva v prosinci 2015 návrh na úpravu výše měsíčních 

odměn neuvolněných zastupitelů s účinností od 1.1. 2016, spolu s úpravou § 6112 v rozpočtu na 

rok 2016 
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50/4  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 10.9. 2015  

 

 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

   


