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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 14.9. 2017 

(usnesení č. 151/13 – 158/13) 

  
151/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu Ne-

vímovou a p. Romana Holiše 

 
152/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Moniky Konečné a Mgr. Evy Papírníkové o ověření zápisu z 12. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.6. 2017 

   
153/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 14.9. 

2017 

 
154/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 6632/RM1418/96 ze dne 6. června 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijatý prostředky ze SR na r. 2017 – Dotace na výkon soci-

ální 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 113 000,-- Kč 
  

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 27/2017, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13015 …….  o  113 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5011, ÚZ  13015 ……………………….… o    84 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 ………………………….  o    21 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 ……………………….....  o      8 tis. Kč 
 

3) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21. června 2017, kterým souhlasilo s 

rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu a schválilo příslušné rozpočtové opatření, 

kterým se poskytuje městskému obvodu Petřkovice dotace ve výši 6 145 tis. Kč na akci 6909 – 
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Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice (ZŠ Petřkovice – přeprojektování 4. etapy stavby); 

na základě kontroly provedené dne 17. 5. 2017 uhradí městský obvod z vlastních zdrojů náklady 

ve výši 34 398,65 Kč   
 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 29/2017, kterým se: 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org 611 …………………………………  o 5 587 tis. Kč 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org 511 .……………………………………  o    558 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6909 – Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

- na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, …..…….…………………………………  o 5 587 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci 6909 – Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

- na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93, …….………………………………………….  o    558 tis. Kč 
 

5) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1724/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, kterým schválilo Zprávu o 

výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2016 – závěrečný účet, jehož součástí 

bylo i finanční vypořádání s městskými obvody  (FV našeho MO je ve výši  31 649,12 Kč) 

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 30/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 511 ………………………………………  o   31 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 …………………………………………………  o   31 tis. Kč 
 

7) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21. 6.2017, kterým rozhodlo o rozdě-

lení volných zdrojů u ZBÚ a schválilo rozpočtové opatření, kterým se navýší neúčelová nein-

vestiční dotace u našeho městského obvodu v návaznosti na reálný růst daňových příjmů 

 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 31/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4137, org 511 …………………………………………………  o  609 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………….  o  609 tis. Kč 
 

9) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7012/RMm1418/23 ze dne 14. srpna 2017, kterým schválila rozpočtové 

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

výši 223 813,20 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 MŠ U Kaple 

670; v návaznosti na výše uvedené 

 

10) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 36/2017, kterým se: 
 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063………  o  190 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063 ………  o    34 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063 ……………  o  190 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063 ……………  o    34 tis. Kč 
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11) bere na vědomí 

Rada města na své schůzi dne 29. srpna 2017 usnesením č.7129/RM1418/100 schválila rozpoč-

tové opatření, kterým se převede část poskytnuté investiční dotace ve výši 107 tis. Kč u akce Vý-

stavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 na neinvestiční dotaci 

 

12) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 41/2017, kterým se: 
 

sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 ………………………………………  o 107 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

- na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 …………………………………………  o 107 tis. Kč 

sníží kapitálové výdaje na akci Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

- na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 …………………………………………………  o 107 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci Výstavby tělocvičny u ZŠ č.p. 136 

- na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 ……………………………………………………  o   81 tis. Kč 

- na § 3113, pol. 5139, ÚZ 93 …………. .……………………………………….  o   26 tis. Kč 

 

13) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
155/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2018 

 
156/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace a granty poskytnuté v 2. pololetí roku 2017 a schválené Radou MOb Petřkovice dne 

20.06.2017 takto: 

 

Organizace Výše dotace 

 v  Kč 

Účel dotace 

Svaz důchodců ČR 

MO Petřkovice 

25 000,- Na činnost spojenou s kulturou, sportem a 

společenskou činností 

Český zahrádkářský 

svaz ZO Petřkovice 

15 000,- Podpora celoroční činnosti ZO ČZS 

 

2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu městského obvodu Petřkovice na 2. 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 trávníku, 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, 

hřiště, posilovny), úhrada cestovních nákladů k zá-

pasům jednotlivých kategorií, materiální zabezpe-
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čení 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 

                                                                            

3) zmocňuje 

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení  

 
157/13  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

 převod majetku  „Stavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovicích“ v  účetní hodnotě  

24 446 154,01 Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřko-

vice, Hlučínská č.p. 136,  k  1.10.2017 
 

2) schvaluje 

 převod majetku  „ZŠ Petřkovice – Přeprojektování IV. etapy rekonstrukce ZŠ“ – dostavba šaten 

v ZŠ v  účetní hodnotě  8 577 597,06 Kč do účetní evidence  příspěvkové organizace Základní 

škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská č.p. 136,  k  1.10.2017 
 

3) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučín-

ská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice dle předloženého návrhu s účinností od 1.10.2017 
 

4) schvaluje 

dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

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

přírůstků v r. 2017, který nabývá účinnosti dnem 1.10.2017 
 

5) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 20 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 
 

158/13  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  rozhodlo 

o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 1090/2 travní porost o výměře 39 m
2
 a parc.č. 1090/3  

travní porost o výměře 23 m
2
, oba v k.ú. Petřkovice u Ostravy, které byly dle geometrického 

plánu č. 2016-24/2017 ze dne 19.5. 2017 odděleny z pozemku 1090 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy,  od ing. Tomáše Dvořáka, Jahodová 740/16, Ostrava-Petřkovice 
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy 

Z.: starosta T.: 15. 10. 2017 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


