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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 22.9. 2016 

(usnesení č. 105/9 – 114/9) 

  
105/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Evu 

Papírníkovou a Mgr. Moniku Konečnou  

 
106/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jarmily Nevímové a p. Pavla Kukučky  o ověření zápisu ze 8. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 9.6. 2016 

   
107/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

22.9. 2016 

 
108/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1152/ZM1418/18 ze dne 22. 6. 2016, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody 

 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 28/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

   na § 6330, 4137, ÚZ 6402, ORG 511 .................................................................   o  1 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 .............................................................................  o  1 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04458/RM1418/65 ze dne 26. července 2016, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2016 – dotace na 

výkon sociální 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 a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi;  našemu obvodu byla schválena částka 117 000,- Kč 
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4) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 30/2016, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

           na  pol. 4116 , ÚZ 13015  ………………. ................................................  o  117 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, UZ 13015……………...…………..  o    83 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, UZ 13015 …………..……………..  o    22 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5167, UZ 13015   ………………………..  o      5 tis. Kč 
 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04700/RM1418/67 ze dne 6. zří 2016 o poskytnutí finančních prostředků 

ve výši 436 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na přeprojektování  IV. etapy rekonstrukce ZŠ 

a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 
  

6) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 34/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 3500, ORG 611 .....................................................................   o  436 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na  § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 .....................................   o  436 tis. Kč 
 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 04700/RM1418/67 ze dne 6. září 2016 o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 873 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na akci Spojovací chodník mezi 

MŠ a ZŠ, ul. U Kaple 
 

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 35/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

  na § 6330, 4137, ÚZ 3500, ORG 611 ..................................................................  o   873 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na  § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 .....................................  o   873 tis. Kč 
 

9) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1311/ZM1418/19  ze dne 14. 9. 2016, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky 

v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2016 ve výši 261 241,94 Kč; tyto 

výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem 
  

10) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 38/2016, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, 4137, ÚZ 6402, ORG 511, ÚZ 1355...................................................  o  261 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………..  o  261 tis. Kč 
 

11) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
109/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2017 
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110/9 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace poskytnuté ve 2. pololetí 2016 a schválené Radou MOb Petřkovice dne 30.8.2016 takto: 
 

Svaz důchodců ČR o.s., 

místní organizace O.- 

Petřkovice 

25 000,- Na konání kulturních a sportovních akcí pro členy 

klubu i širokou veřejnost 

Sbor dobrovolných hasičů 

Petřkovice 

15 000.- Na akce – na provoz v roce 2016, na sportovní hasičské 

soutěže, na den otevřených dveří a na obnovu 

materiálně technické základny 
 

2) schvaluje 

poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 2. pololetí 2016 takto: 

 

FC Odra Petřkovice z.s. 100 000,-  Na činnost v roce 2016 (úhrada energií, vodné a 

stočné, včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, 

ošetřování trávníku, opravy majetku v areálu, na 

rekonstrukci travnaté plochy, pronájem tělocvičen, hal 

a hřišť, na úhradu cestovních nákladů k zápasům 

jednotlivých kategorií, na materiální zabezpečení 

jednotlivých kategorií, na úhradu startovného na 

turnajích mládežnických kategorií a turnajích  

pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, na věcné ceny na 

turnajích pořádaných FC Odra Petřkovice z.s. 
  

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  36/2016, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..............................................................   o   100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ..............................................................   o   100 tis. Kč 

 
111/9 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

převod majetku  - sportovní areál u ZŠ č.p. 136 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích ve 

výši  6 895 611,59 Kč a  rekonstrukci budovy č.p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích 

v  účetní hodnotě  1 299 927,87 Kč  do účetní evidence  příspěvkové organizace Základní škola 

Ostrava – Petřkovice, Hlučínská č.p. 136,  k  1.10.2016 

 
112/9 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2016 
 

2) schvaluje 

dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na základě 

přírůstků v r. 2016, který nabývá účinnosti dnem 1.10.2016 
 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 18 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 
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113/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou nabídku p. Bohumíra Otiska ke koupi nemovitosti – budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc.č. 1891/19, v kat. území Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
 
2) rozhodlo 

nevyužít předkupní právo k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, 
na pozemku parc.č. 1891/19, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
114/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 19.12. 2016  

 

 

 
 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

 

 

  v zastoupení 

  Mgr. Monika Konečná 

  členka rady 


