
                                                                                               - 1 -  

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 9.6. 2016 

(usnesení č. 92/8 – 104/8) 

  
92/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu 

Nevímovou a p. Pavla Kukučku  

 
93/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Davida Michalíka a Bc. Martina Pražáka  o ověření zápisu ze 7. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 17.3. 2016 

   
94/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 9.6. 

2016 

 
95/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2015 za 

účetní období od 1.1.2015 – 31.12.2015; 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 2015 z účtu 431 na účet 432 ve výši  

- 349 670,94 Kč 
 

96/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2015 a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

  

2) schvaluje 

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

2015 vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě 

přezkoumávání ve dnech 21. až  22. 3. 2016, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 
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97/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

Volné zdroje za rok 2015 k zapojení do rozpočtu roku 2016 ve výši   2 308 733,73 Kč 

 
2) rozhodlo   

o zapojení volných zdrojů ve výši 2 308 733,73 Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 
 

- na výstavbu sportovního areálu u ZŠ č.p. 136    ....................................................  1 060 tis. Kč 

- na rekonstrukci budovy ZŠ č.p. 2 ...........................................................................   100 tis. Kč 

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

- na rekonstrukci topení ve dvou obecních bytech .....................................................  250 tis. Kč 

- do rezerv  ….............................................................................................................  599 tis. Kč 
 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19/2016 kterým se: 
 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  .............................................................................  o  2 309 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6121.....................................................  o  1 060 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3113, pol. 6121 .....................................................  o     100 tis. Kč 

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

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 …………………………………  o     250 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...........................................................  o     599 tis. Kč 

 
98/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MO Petřkovice za rok  2015 ve výši  13 149,- Kč a 

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2016 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  18/2016, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..................................................................................   o   14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  ...............................................   o   14 tis. Kč 

 
99/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 03560/RM1418/53 ze dne 30. března 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci „ZŠ 

Petřkovice – výstavba tělocvičny“, a to převodem z kapitálového rozpočtu odboru investičního 

MMO 
  

2) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 14/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500,  org  611 .......................................................  o  5 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové  výdaje na akci 6902 – ZŠ Petřkovice – výstavba tělocvičny   

   na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 .......................................................................   o  5 000 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3559/RM1418/53 ze dne 30. března 2016, kterým rozhodla o poskytnutí 
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finančních prostředků z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy ve výši 72 % 

z celkových nákladů, nejvýše však 500 tis. Kč, pro městský obvod Petřkovice na realizaci 

projektu „Sadové úpravy svahu – ulice Hlučínská“ 
 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 15/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500, ÚZ 1030,  org  511 ..........................................   o  500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje  na § 3745, pol. 5169 , ÚZ 1030 ...........................................   o  500 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

Usnesení rady města č. 04004/RM1418/60 ze dne 24. května 2016, kterým rozhodla o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci 

Rekonstrukce budovy č. p. 2 ZŠ v Ostravě – Petřkovicích z rozpočtu akce 3194 – Výstavba 

parkovacího objektu Hlavní nádraží; zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 
  

6) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 25/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, pol. 4137 , ÚZ 3500,  org  611 …...................................................  o  1 200 tis. Kč 

 - zvýší kapitálové výdaje na akci 6907 - Rekonstrukce budovy č. 2 ZŠ v Ostravě-Petřkovicích 

   na § 3113, pol. 6121 , ÚZ 3500 …...................................................................  o  1 200 tis. Kč 
 

7) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
100/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2 

 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy, který 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                                                                           

 
101/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 594/1, která je dle geometrického plánu  nově 

označena jako pozemky parc.č. 594/5 a 594/6, o celkové výměře 60 m
2
,  v kat. území Petřkovice 

u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 594/1, která je dle geometrického 
plánu č. 1706-71/2012 ze dne 16.8. 2012  nově označena jako pozemky parc.č. 594/5 o výměře 9 
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m
2
 a parc.č. 594/6 o výměře 51 m

2
, celková výměra činí 60 m

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                                                                           

 
102/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo   

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OV/147/d/2016/Ha mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, která se týká umístění 

nadzemního vedení NN v pozemku parc.č. 1922/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci 

stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Autoservis“, v délce cca  8 m za úplatu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta                      

 
103/8  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo   

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OV/148/d/2016/Ha mezi 

SMO, městským obvodem Petřkovice a Moravskoslezským krajem, která se týká umístění 

nadzemního vedení NN v pozemku parc. č. 1922/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy, v rámci 

stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Šilheřovická“, v délce cca 11 m za úplatu 

ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu této smlouvy  

Z.: starosta                      

 
 

 

 
 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   


