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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 15.6. 2017 

(usnesení č. 136/12 – 150/12) 

  
136/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice  Mgr. Moniku 

Konečnou a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
137/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. p. Romana Holiše a p. Jiřího Dřevjaného o ověření zápisu z 11. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 16.3. 2017 

   
138/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

15.6. 2017 

 
139/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2016 za 

účetní období od 1.1.2016 – 31.12.2016; 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 2016 z účtu 431 na účet 432 ve výši  

13 853 153,96 Kč 
 

140/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2016“ a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

 
2) schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření Městského obvodu Petřkovice za rok 2016 

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

dne 6.4. 2017, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny 

žádné chyby a nedostatky 
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141/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

volné zdroje za rok 2016 k zapojení do rozpočtu roku 2017 ve výši 2 699 654,24 Kč 
 

2) rozhodlo   

o zapojení volných zdrojů ve výši 2 699 654,24 Kč do rozpočtu roku 2017 takto: 
 

- na rekonstrukci topení v obecním bytě v domě č.p. 17...............................................  150 tis. Kč 

- na čištění umělého trávníku v areálu FC Odra............................................................  120 tis. Kč 

- navýšení příspěvku ZŠ na vybavení nové tělocvičny ………………………………  250 tis. Kč 
 

- finanční dotace FC ODRA Petřkovice ........................................................................ 100 tis. Kč 

[na činnost v roce 2017 - úhrada energií, vodné a stočné, včetně zálohových plateb, na údržbu 

areálu, ošetřování trávníku, opravy majetku v areálu (opravy a revize), rekonstrukci travnaté 

plochy a péče o její dobrý stav, údržba a opravy malé UT, pronájem prostor pro přípravu 

(tělocvičny, haly, hřiště, posilovny), úhrada cestovních nákladů k zápasům jednotlivých 

kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, odměny rozhodčím, delegátům a 

pořadatelům utkání a turnajů, úhrada startovného na turnajích mládežnických kategorií a 

turnajích pořádaných MS KFS, MěFS Ostrava, kluby, věcné ceny na turnajích pořádaných FC 

Odra] 
 

- do rezerv na dotace místním organizacím (Svaz důchodců ČR a Český zahrád. svaz) .. 40 tis. Kč 

- studie na úpravu MŠ (investice) ………………………………………………………  100 tis. Kč 

- studie na úpravu půdních prostor ZŠ  ………………………………………………...  100 tis. Kč 

- vybudování plotu u domu č.p. 140 na ulici U Sokolovny ……………………………  300 tis. Kč 

- zateplení fasády domu č.p. 17 na ulici Hlučínské ……………………………………  950 tis. Kč 

- do rezerv ……………………………………………………………………………...  589 tis. Kč 
 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 22/2017, kterým se: 
 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..............................................................................  o  2 699 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121....................................................  o     150 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3412, pol. 5169 ……………………….....…………  o      120 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 3113, pol. 5331 ………………………………  o     250 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ..........................................................  o       40 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3111, pol. 6121 ………………………………...  o     100 tis. Kč 

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

- zvýší kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121 ………………………………...  o     300 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6121 …………………………………  o     950 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ……………………………………...  o     589 tis. Kč 

 
142/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok 2016 ve výši  12 459,- Kč a 

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2017 

  

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 21/2017, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ...................................................................................   o   13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  ...................................................   o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88 …………………………………  o     5 tis. Kč 
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143/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5959/RM1418/86 ze dne 14. března 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne 2 500 tis. Kč formou neinvestiční 

dotace na zpracování projektové dokumentace na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 ………………………………………. o  2 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje – PD na akci Oprava opěrných zídek a břehů  

Ludgeřovického potoka na § 5512, pol. 5169, ÚZ 93  ……………………… o  2 500 tis. Kč  

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 06020/RM1418/87 ze dne 21. března 2017, kterým  rozhodla o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z kapitálové rezervy odboru investičního 

městskému obvodu Petřkovice na akci Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice, zbývající 

prostředky k zajištění krytí smluvních vztahů budou uvolněny v rámci rozdělení přebytku 

hospodaření za r. 2016 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 ………………………………….     o  2 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 …………………………………………….    o  2 000 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6389/RM1418/93 ze dne 9. května 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Petřkovice zapojují finanční prostředky ve 

výši 494 064,60 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci ZŠ 

Petřkovice, Hlučínská 136, v návaznosti na výše uvedené 

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 20/2017, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063………..  o  420 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063 ……….  o    75 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 ………..........  o  420 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063 …………......  o    75 tis. Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6472/RM1418/94 ze dne 23. května 2017, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Petřkovice 

ve výši  186 927,- Kč (z toho 138 000,-- Kč investičního charakteru) na realizaci projektu 
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„Rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů“, a zároveň 

schválila příslušné rozpočtové opatření 

 

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 24/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511……………………………………… o   49 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 611……………………………………… o  138 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5169, ÚZ 1030 …………………………… o    49 tis. Kč 

- zvýší kapitálový výdaje na § 3113, pol. 6121 …………………………………. o  138 tis. Kč 

 

9) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
144/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 576/6 o výměře 142 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu 

č. 1925-90/2015ze dne 5.12. 2015, kterým došlo ke sloučení části pozemku parc. č. 572/1 o 

výměře 55 m
2
 a části pozemku parc. č. 576/1 o výměře 87 m

2
, vše v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, panu Pavlovi Kukučkovi, Hlučínská č. p. 295, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 93 720,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 

350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta                                                                    

 
145/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 581/8 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 19 m
2
, panu 

Miroslavovi Janusovi, U Kaple 504/4, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 12 540,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy 
Z.: starosta                                                                     

 
146/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 778/61 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 14 m
2
, paní Martině 

Suderové, Do Špice 737/17, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 18 200,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč 

 

2) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy 

Z.: starosta                                                                     
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147/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 958/6 o výměře 127 m
2
, parc.č. 956/5 o výměře 52 m

2
 a 

parc.č. 956/6 o výměře 16 m
2
, celková výměra činí 195 m

2
, od manželů Radima Valoška a 

Kateřiny Valoškové, Šilheřovická 817/7A, Ostrava - Petřkovice 

 

2) rozhodlo 

o bezúplatném nabytí pozemku části pozemku parc.č. 958/2, dle geometrického plánu č. 1866-

387/2014 ze dne 30.3. 2015 nově označen jako pozemek parc. č. 958/7 o výměře 116 m
2
, k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, od paní Karly Klosové, Šilheřovická 483/9, Ostrava - Petřkovice 

 

3)  zmocňuje 

starostu k podpisu darovacích smluv 

Z.: starosta  

 
148/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 570/5 o výměře 18 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 570/5 o výměře 18 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází vedle pozemku žadatele 
 

3) ukládá  

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

 
149/12  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) souhlasí 

se záměrem bezúplatného nabytí dvou částí pozemku parc. č. 1090 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

dle geometrického plánu č. 2016-24/2017 ze dne 19.5. 2017 nově označeny jako pozemky  

parc.č. 1090/2 o výměře 39 m
2  

a parc. č. 1090/3 o výměře 23 m
2
, vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, celková výměra činí 62 m
2
, za účelem rozšíření příjezdové cesty a k uložení 

inženýrských sítí 

 

2) ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu 

Z.: starosta                                                                                              

 
150/12 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku parc. č. 581/1 

o výměře 66 m
2
  v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 578/1 o výměře 1m
2
 a části pozemku 

parc. č. 581/1, který je dle geometrického plánu č. 1906-71/2015 ze dne 20.11. 2015 nově 
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označen jako parcela č. 581/10 o výměře cca 66 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                                                                 
 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


