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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 16.3. 2017 

(usnesení č. 128/11 – 135/11) 

  
128/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Romana 

Holiše a p. Jiřího Dřevjaného  

 
129/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Bc. Martina Pražáka, DiS. a Mgr. Růženy Dvořáčkové o ověření 

zápisu ze 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 19.12. 2016 

   
130/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

16.3. 2017 

 
131/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3111, pol. 5171 ………………………………………   o  250 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………….     o  250 tis. Kč 

přesun finančních prostředků z oprav na investiční výdaje – na vybudování nového plotu u MŠ 

 

2) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 05883/RM1418/85 ze dne 28. února 2017, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 1 324 tis. Kč z rozpočtu odboru investičního městskému obvodu 

Petřkovice na dokončení akce 6902 – Výstavba tělocvičny u ZŠ č. p. 136, Městský obvod se 

bude na akci podílet ve výši 10% skutečných nákladů 

 

3) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 8/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 ……………………………………….  o  1 324 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6902 – Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 …………………………………………………  o  1 324 tis. Kč 
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4) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1573/ZM1418/24  ze dne 1. března 2017, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se mění poskytnutá účelová dotace na zeleň (ÚZ 94) na dotaci 

neúčelovou (bez ÚZ) 

 

5) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 11/2017, kterým se: 

- snižují  převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 511 ………………………………………  o  721 tis. Kč 
 

- zvyšují  převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137,   org. 511 …………………………………………………  o  721 tis. Kč 
 

- snižují  běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 94 ……………………...……..  o  216 tis. Kč 

- zvyšují  běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 ……………………………………  o  216 tis. Kč 

- snižují  běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 94  ……………………………  o    54 tis. Kč 

- zvyšují  běžné výdaje na § 3745, pol. 5031 ……… …………………………..  o    54 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 94 …………………………….  o    19 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5032 …………………………………….     o    19 tis. Kč 

- snižují  běžné výdaje na § 3745, pol. 5137, ÚZ 94 ……………………………  o    50 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5137 …………………………………….   o    50 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 , ÚZ 94 ……………………………   o    50 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 ……………………………………   o    50 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3745, pol. 5156, ÚZ 94 …………………………….   o    50 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 ……………………………………   o    50 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3745, pol. 5169, ÚZ 94 …………………………….   o  272 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745, pol. 5169 ……………………………………  o  272 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 3745, pol. 5171, ÚZ 94 …………………………….  o    10 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 3745. Pol. 5171 ……………………………………   o    10 tis. Kč 
 

6) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
132/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

dotace, granty a příspěvky poskytnuté v roce 2017 a schválené radou MOb Petřkovice dne  

21.2.2017 a 7.3.2017 takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v  Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců ČR 30 000,- Na činnost spojenou  s kulturou, sportem a společenskou 

činností 

 

Sbor dobrovolných 

hasičů 

30 000.- Na  zabezpečení chodu a aktivit SDH (vyhodnocení soutěže 

PO očima dětí, sportovní soutěže, den otevřených dveří, na 

drobnou údržbu zbrojnice, obnova materiálně technické zá-

kladny) 

 

Knihovna města 

Ostravy 

5 000,- Na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím oboha-

cení knihovního fondu, realizace akcí pro děti  mládež a za-

jímavých besed pro veřejnost 
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Český svaz včelařů 10 000,- Na činnost v roce 2017 (chov včelstev, zajišťování 

opylovací činnosti v regionu, nutné tlumení včelích nákaz, 

organizování spolkové činnosti) 

 

Český zahrádkářský 

svaz 

10 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (přednášky, exkurze, 

výstavy, nákup zahradnických potřeb, ples, provoz ZO) 

 

Klub přátel 

hornického muzea 

5 000,- Příspěvek na tiskoviny KPHMO - Hornický zpravodaj 

 

Paní Alice 

Maindová 

5 000,- Na vystoupení taneční skupiny Country Girls Petřkovice - 

zajištění materiálové, na reprezentaci klubu 

 

Pan Alois Vítek 5 000,-  Na akci  "Penaltový rozstřel - 7. ročník"  

 

Nadace Landek 10 000,-  na nadační projekt roku 2018 - Hornický kalendář - " Těžní 

věže" a na nadační projekt roku 2017 - "Velikonoční kon-

cert" 

 

Rudolf Vidura 5 000,- Sportovně turistická akce pro občany Petřkovic a okolí 

 

Alena Gajdečková     5 000,- Nákup potřebného materiálu k údržbě branek a volejbalo-

vých sloupků a údržbu zeleně na sportovním hřišti na ulici 

Balbínova. 

 

CELKEM 120 000,-  

 

2)  schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 1. pololetí roku 2017  

takto: 
 

Organizace Výše dotace v 

Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice z.s. 

 100 000,-  Na činnost v roce 2017 (úhrada energií, vodné a stočné, 

včetně zálohových plateb, na údržbu areálu, ošetřování tráv-

níku, opravy majetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukce 

travnaté plochy a péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé 

UT, pronájem prostor pro přípravu (tělocvičny, haly, hříště, 

posilovny), úhrada cestovních nákladů k zápasům jednotli-

vých kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, 

odměny rozhodčím, delegátům a pořadatelům utkání a tur-

najů, úhrada startovného na turnajích mládežnických kategorií 

a turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné 

ceny na turnajích pořádaných FC Odra 

                                                               

3)  schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  5/2017,  kterým se: 

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

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

Dotace FC Odra Petřkovice 

 

4)  zmocňuje  

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                                      
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133/11 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 17.3.2017 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

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

přírůstků a úbytku v roce 2016 , který nabývá účinnosti dnem 17.3.2017 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 19 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
134/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava – Petřkovice, U Kaple 

670, 725 29 Ostrava – Petřkovice, dle předloženého návrhu s účinností od 17.3.2017 

 

2) schvaluje 

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

U Kaple 670, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného majetku na základě 

přírůstků a úbytků v roce 2016, který nabývá účinnosti dnem 17.3.2017 

 

3) zmocňuje 

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

Z: starosta, místostarosta 

 
135/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 12/14 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 12/14 zastavěná plocha o výměře 83 m
2
, 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy  

 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO za účelem projednání v orgánech města 

Z.: ved. odboru výstavby                                                               

 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


