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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 19.12. 2016 

(usnesení č. 115/10 – 127/10) 

  
115/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

složení slibu dle § 69 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, paní Mgr. 

Růženou Dvořáčkovou před zastupitelstvem městského obvodu dne 19.12. 2016  

  

116/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Bc. Martina 

Pražáka, DiS. a Mgr. Růženu Dvořáčkovou  

 
117/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Mgr. Evy Papírníkové a Mgr. Moniky Konečné o ověření zápisu 

ze 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 22.9. 2016 

   
118/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

19.12. 2016 

 
119/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města ze dne 11. října 2016, č. 4945/RM1418/71, kterým schválila rozpočtové 

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

krajů a do 1/3 Senátu parlamentu ČR  ve dnech 7. a 8. října 2016 o  30 370,- Kč 

 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 40/2016, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98193  ..........   o  31  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98193 ………………………....  o  13  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5151, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5153, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5154, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98193 …………………………  o    1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5164, ÚZ 98193 …………………………  o    3  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5175, ÚZ 98193 …………………………  o    5  tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5010/RM1418/72  ze dne 18. října 2016, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 1 000 tis. Kč formou neinvestiční 

dotace na opravu chodníku podle ul. Koblovská s tím, že městský obvod se bude podílet na 

skutečně vysoutěžených nákladech částkou ve výši 100 tis. Kč 

 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 46/2016, kterým se: 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511  ……………………………………   o 1 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 ………………………….  o 1 000 tis. Kč 
 

5) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
120/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok  2017  ve výši   36 659  tis. Kč dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení: 

 

PŘÍJMY CELKEM :  36 659 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)  6 293  

Běžné přijaté dotace  13 346 

Převody ze SF  155 

Kapitálové příjmy  20 

Kapitálové dotace  17 000 

Konsolidace příjmů  -      155  

Financování celkem  0 

CELKOVÉ ZDROJE  36 659 

  

VÝDAJE CELKEM:  36 659 

V tom:  

Běžné výdaje  18 434 

Konsolidace výdajů  -       155  

Kapitálové výdaje  18 380 

CELKOVÉ VÝDAJE:  36 659 

 
2) schvaluje       

rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 dle předloženého návrhu 
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3) bere na vědomí 

rozpočtové provizorium příjmů a financování běžných výdajů a kapitálových výdajů městského 

obvodu Petřkovice na rok 2017 dle předloženého návrhu 

 

4) svěřuje 

radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% 

upraveného rozpočtu s tím, že se do tohoto limitu nezapočítávají povinně prováděná rozpočtová 

opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů; jako závazné ukazatele 

určuje položky v oblasti příjmů a paragrafy v oblasti výdajů 

 
121/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 84 000,- Kč z roku 2011 na projektovou dokumentaci plynofikace ul. 

Jahodová a to z důvodu nerealizovatelnosti kvůli vysoké finanční náročnosti na tuto akci; 

účtováno bude na účtu 547 300 a 042 000. 

 

2) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 65 000,- Kč z roku 2011 na projektovou dokumentaci plynofikace ul. 

Vzdálená a to z důvodu nerealizovatelnosti kvůli vysoké finanční náročnosti na tuto akci; 

účtováno bude na účtu 547 300 a 042 000 

 

3) schvaluje 

vyřazení investice ve výši 117 820,- Kč z roku 2007 – 2009  na projektovou dokumentaci 

rekonstrukce ulice Jahodová  z důvodu  vybudování nové kanalizace na této ulici a vypracování 

nového aktuálního  projektu Magistrátem města Ostravy; účtováno bude na účtu 547 300 a 

042 000 

 
122/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření  za období 1. 1. 2016 -  30. 9. 2016 provedený 

auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r. o. Brno ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2016 

 
123/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

koupit   ¼ pozemku parc. č. 99/8 zastavěná plocha a nádvoří, kat.úz. Petřkovice u Ostravy, 

výměra ¼ činí 9,5 m
2
, od paní Marty Vítkové, Markvartovická 925/7, Ludgeřovice, za cenu ve 

výši 1 000,- Kč 
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta T.: 15. 1. 2017 

 
124/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 778/61 o výměře 14 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 
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2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 778/61 o výměře 14 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází uvnitř zahrady žadatelky 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelky majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15. 1. 2017 

 
125/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 581/8 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 581/8 zastavěná plocha o výměře 19 
m

2
, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, pozemek je zastavěn stavbou 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.: 15. 1. 2017 

 
126/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost p. Janečky o odkoupení  pozemku parc.č. 639 zastavěná plocha a nádvoří v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy, a to části o výměře cca 150 m
2
, po zaměření má tato část 146 m

2
 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 639 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m
2
 v 

kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

3) ukládá 

starostovi zaslat žádost p. Janečky Zastupitelstvu statutárního města Ostrava k rozhodnutí  
Z.: starosta                                                                              T.: 15.1. 2017 

 
127/10  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu p. 
Mgr. Růženě Dvořáčkové, s účinností od 19.12. 2016, ve výši dle předloženého návrhu, v 
souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

 


