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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 18.12. 2017 

(usnesení č. 159/14 – 173/14) 

  
159/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jindřicha 

Středulu a p. Davida Michalíka 

 
160/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jarmily Nevímové a p. Romana Holiše o ověření zápisu z 13. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 14.9. 2017 

   
161/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 

18.12. 2017 

 
162/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 1874/ZM1418/28 ze dne 20. 9. 2017, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se vašemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky v 

návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2017 ve výši 531 431,92 Kč; v tom za 

zrušené odvody (příjmy za povolené přístroje k 31.12.2016) ve výši 176 401,68 Kč a daň z 

hazardních her (prostředky za hrací automaty a technická zařízení povolené k 30. 6.2017) ve 

výši  355 030,24 Kč; tyto výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem  

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 44/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355, org. 511................................................................  o  531 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ...............................................................  o  531 tis. Kč 

finanční prostředky budou převedeny do rezerv 
 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7401/RM1418/104 ze dne 3. října 2017, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace ve výši 
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1 773 tis. Kč na akci Oprava chodníku podél ulice Koblovské; městský obvod Petřkovice se 

bude podílet na financování akce 10% ze skutečných nákladů 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 45/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ6330, org. 511.............................................................  o   1 773 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava chodníku podél ulice Koblovské – II. etapa 

  na § 2219, pol. 5171, ÚZ 6330 ...........................................................................  o   1 773 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7525/RM1418/106 ze dne 17. října 2017, kterým schválila rozpočtové 

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

sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 o 54 364,- Kč 

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 47/2017, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98071  .................   o  54 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5021, ÚZ 98071 ……………………………… o  39 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5139, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5151, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5153, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5154, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5156, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5161, ÚZ 98071 ……………………………… o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5162, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5169, ÚZ 98071 ………………………………  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6114, pol. 5175, ÚZ 98071 ……………………………… o    1 tis. Kč 
 

7) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2048/ZM1418/28  ze dne 13.12. 2017, kterým schválilo 

rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky 

v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2017 ve výši 157 607,23 Kč; tyto 

výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem 
 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 55/2017, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy   

na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 1355, org. 511..............................................................  o   158 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ............................................................  o   158 tis. Kč 

finanční prostředky budou převedeny do rezerv 

 

9) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
163/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

převod majetku: 

- zahradní altán v zahradě základní školy č.p. 2 na ulici Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích v 

účetní hodnotě  494 700,73 Kč, 
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- altán pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů v zahradě základní školy č.p. 136 na ulici 

Hlučínské v Ostravě – Petřkovicích v  účetní hodnotě  189 728,00 Kč, 

- technické zhodnocení místního rozhlasu v tělocvičně ZŠ č.p. 136 na ulici Hlučínské v Os-

travě-Petřkovicích v účetní hodnotě 76 861,62 Kč, 

do účetní evidence  příspěvkové organizace  Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 

č.p. 136,  k 01.01.2018, jedná se o majetek v celkové účetní hodnotě 761 290,35 Kč 

 
164/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

Hlučínská 136, Ostrava – Petřkovice dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2018 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 21 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 01.01.2018 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 21 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
165/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Petřkovice na rok 2018 dle předloženého 

návrhu 

 
166/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2018 ve výši  36 423  tis. Kč dle 

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

PŘÍJMY CELKEM :          36 423 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)          6 562  

Běžné přijaté dotace         19 841 

Převody ze SF         155 

Kapitálové příjmy          20 

Kapitálové dotace       10 000 

Konsolidace příjmů        -  155  

Financování celkem         0 

CELKOVÉ ZDROJE         36 423 

  

VÝDAJE CELKEM:          36 423 

V tom:  

Běžné výdaje          20 538 

Konsolidace výdajů         -  155  

Kapitálové výdaje            16 040 

CELKOVÉ VÝDAJE:            36 423 
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2) svěřuje 

Radě městského obvodu Petřkovice 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 

 
167/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

střednědobý výhledu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na roky 2019 – 2021 dle 

předloženého návrhu 

 
168/14  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření  za období 1.1.2017 – 30.9.2017 provedený firmou 

HZ Brno spol. s.r.o. ve dnech 2.11. - 3.11. 2017 

 
169/14  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji části pozemku parc. č. 581/1 nově označeného dle geom. plánu č. 1906-71/2015 jako 

pozemek parc. č. 581/10 ostatní plocha o výměře 66 m
2
 a pozemku parc. č. 578/1 ostatní plocha 

o výměře 1 m
2
, oba v k.ú. Petřkovice u Ostravy, panu Pavlovi Bodnárovi, bytem U kovárny 6/5, 

Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 587,- Kč + náklady na 

zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč a náklady spojené s převodem 

 

2) rozhodlo 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě  na části pozemku parc. č. 581/1 nově označeného dle 

geom. plánu č. 1906-71/2015 jako pozemek parc. č. 581/10 a na pozemku parc. č. 578/1, oba 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, jedná se o dešťovou kanalizaci Statutárního města Ostravy ve 

správě OVaK, kdy cena pozemků dle bodu 1) je o tuto služebnost snížena  

 

3) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Z.: starosta       T.: 15. 1. 2018 

 
170/14  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 12/14 zahrada o výměře 83 m
2
 v k. ú. Petřkovice u Ostravy paní 

Ivetě Šimíčkové, Balbínova 412/13, 725 29 Ostrava – Petřkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 49 800,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč  

 

2) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy 

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

 
171/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) souhlasí 

se záměrem bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 883/13 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, dle 

geometrického plánu č. 2041-55/2017 ze dne 1.10. 2017 nově označené jako pozemek parc. č. 
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883/57 travní porost o výměře 65 m
2
, kat. území Petřkovice u Ostravy, pozemek bude sloužit 

jako výhybna u stávající účelové komunikace 

 

2) ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu 

Z.: starosta        T.: 15. 1. 2018 

 

172/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí   

nové nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 2.10.2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávních celků,  které nabývá platnost 1.1. 2018 

 

2) rozhodlo   

upravit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

s účinností od 1.1. 2018 ve výši dle předloženého návrhu  

 

3) rozhodlo   

o poskytnutí odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu až 

do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce dle § 74 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění 

novely - zákon č. 99/2017 Sb.  

 
173/14  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2018 takto: 

22.3.2018 a 14.6.2018  
 

 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


