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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 17.6. 2019 

(usnesení č. 45/5 – 58/5) 

  
45/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Ing. Tomáše 

Dvořáka a Ing. Lukáše Veličku 

 
46/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelky zápisu paní Mgr. Evy Papírníkové o ověření zápisu z 4. zasedání Zastupi-

telstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 14.3. 2019 

   
47/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

17.6. 2019 

 
48/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 7. května 2019 č. 01289/RM1822/21, kterým schválila rozpočtové 

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

Evropského parlamentu konaného ve dnech 24. a 25. května 2019 

 

2) schvaluje 

opatření číslo 14/2019, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98348, org. 511......  o 58 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5021, ÚZ 98348 ……………………….………  o 45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5011, ÚZ 98348 ……………………….……… o   2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5031, ÚZ 98348 ……………………….……… o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5032, ÚZ 98348 ……………………….………  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5139, ÚZ 98348 ………………………….……  o   3 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. 5169, ÚZ 98348 ………………….……………  o   3 tis. Kč 
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3) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 28. května 2019 č. 01443/RM1822/2 , kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO navrhuje rozpočtové 

opatření, kterým se částka, určená na úhradu finančního ocenění investorů a autorů objektů v 

soutěži o titul Ostravská stavba roku 2018, přesouvá na paragrafy a položky rozpočtové skladby 

dle určení jednotlivým příjemcům; vyhodnocení soutěže schválila rada města na svém 19. 

zasedání dne 23. 4. 2019 usnesením č. 01196/RM1822/19 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 21/2019, kterým se: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 511…………………………………………..  o  195 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  

na § 3113, pol.5331………………………………………….……………………  o  100 tis. Kč 

na § 6409, pol.5901………………………………………….……………………  o    95 tis. Kč 

 

5) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

 
49/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za 

účetní období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018; 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 2018 z účtu 431 na účet 432 ve výši 

13 647 469,32 Kč 

 
50/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2018“; a souhlasí s celoroč-

ním hospodařením, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek, a to bez výhrad 

 

2) schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření Městského obvodu Petřkovice za rok 2018 vy-

hotovenou auditorem společností HZ Brno, spol. s r.o., na základě přezkoumávání ze dne 26. 3. 

2019, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky 

 

51/5  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

Volné zdroje za rok 2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019 ve výši 1 539 026,03 Kč 

 

2) rozhodlo  

o zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2019 takto: 

- na nákup služeb v Kulturním domě Petřkovice …………………………………  50 tis. Kč 

- na nákup služeb na ÚMOb Petřkovice...................................................................  30 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v restauraci v Kulturním domě Petřkovice………  29 tis. Kč 

- do rezerv ………………………………………………………………….....….. 1 430 tis. Kč 
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3) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19/2019 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ...........................................................................   o 1 539 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3392, pol. 5169 …………………....……….…….   o      50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169 .......................................................   o      30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5154 ........................................................   o      29 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………  o 1 430 tis. Kč 

 

52/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MO Petřkovice za rok 2018 ve výši 66,- Kč a jeho za-

pojení do rozpočtu  roku 2019 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  20/2019, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..................................................................................  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .................................................  o   1 tis. Kč 

 

53/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost  společnosti ORC recycling s.r.o., Ostrava-Petřkovice, IČ 01979680, o odkoupení 

částí pozemků parc. č. 1554/1 – 110 m
2
 a 1535 m

2
, parc. č. 1557/3 – 5 m

2
, parc. č. 1510 – 183 

m
2
, parc. č. 1513 – 34 m

2
, 1519/2 – 17 m

2
, o celkové výměře 1884 m

2 
v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1554/1 – 110 m
2
 a 1535 m

2
, parc. 

č. 1557/3 – 5 m
2
, parc. č. 1510 – 183 m

2
, parc. č. 1513 – 34 m

2
, 1519/2 – 17 m

2
, o celkové 

výměře 1884 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

3) ukládá  

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

 

54/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1929 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1929 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, 
jedná se o pozemek, který přímo sousedí s nemovitostí žadatele 
 

3) ukládá  

tajemníkovi zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s žádostí 
žadatele majetkovému odboru MMO   
Z.: tajemník   
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55/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost manželé Urickových, Ostrava-Petřkovice, o odkoupení pozemku parc. č. 1802/19 

o výměře 30 m
2 

v kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemek je zastavěn garáží v jejich 

vlastnictví 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1802/19 o výměře 30 m
2
 v kat. úz. Pet-

řkovice u Ostravy, který je zastavěn garáží žadatelů 
 

3) ukládá  

tajemníkovi zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s žádostí 
žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: tajemník   

 
56/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

a) bere na vědomí 

došlou žádost majetkového odboru MMO o stanovisko  k záměru města prodat nemovitosti - 

pozemky parc. č. 851/1, parc. č. 851/2 v kat. území Petřkovice u Ostravy 
 

b) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 851/1, parc. č. 851/2 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví SMO, nesvěřených městskému obvodu, za účelem 

sjednocení vlastnictví  
 

c) ukládá  

tajemníkovi zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetkovému 
odboru MMO  
Z.: tajemník   
 

57/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) souhlasí 

se záměrem úplatného nabytí pozemku parc. č. 1915/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 57 m
2
  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, za cenu 5000,- Kč, pozemek je částečně místní 

komunikací a částečně krajnicí 

 

2) ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu 

Z.: starosta  

 
58/5 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 19.9.2019 

 
 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


