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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 22.3. 2018 

(usnesení č. 174/15 – 182/15) 

  
174/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Pavla Ku-

kučku a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
175/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jindřicha Středuly a p. Davida Michalíka o ověření zápisu z 14. za-

sedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 18.12. 2017 

   
176/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 22.3. 

2018 

 
177/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8224/RM1418/114 ze dne 16. 1. 2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje o 64 718 Kč na volby 

presidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018 
 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98008  ................  o  65 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5021, ÚZ 980008 ……………………………  o  45 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5011, ÚZ 980008 ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5031, ÚZ 980008 ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5032, ÚZ 980008 ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5137, ÚZ 980008 ……………………………  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5139, ÚZ 980008 ……………………………  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5156, ÚZ 980008 ……………………………  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5161, ÚZ 980008 ……………………………  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5162, ÚZ 980008 …………………….……..  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5169, ÚZ 980008 ………………….………..  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6118, pol. 5175, ÚZ 980008 ……………………………  o    1 tis. Kč 
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3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 08454/RM1418/1117 ze dne 13. února 2018, kterým schválila rozpoč-

tové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace 

v celkové výši 2 517 tis. Kč na úpravu komunikace Do Špice a opravy komunikace Balbínova, 

Květná a točna autobusu, s tím, že Městský obvod Petřkovice se bude podílet na financování 

akce 10% ze skutečných nákladů 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým se: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy  

   na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511……………………………………  o  2 517 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací 

   na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93………………………………………………  o  2 517 tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

návrh rozpočtového opatření v oblasti výdajů v rámci stávajícího rozpočtu; jedná se o doplnění 

ORG – (čísla akcí) u investičních akcí, tyto akce jsou zapracovány do schváleného rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice pro rok 2018 na uvedených paragrafech a položkách, ale bez čísla 

akce (ORG) na kterou budou prostředky čerpány; dle pokynů Magistrátu města Ostravy mají 

nově veškeré investiční akce tzv. číslo akce (ORG) 
 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 2219, pol. 6121 .......................................................  o 2 500 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121, ORG 1100009000000..................  o 2 500 tis. Kč 

(Rekonstrukce tržnice) 
 

- sníží investiční výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 3500.......................................  o 10 000 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 1100006000000  o 10 000 tis. Kč 

(Rekonstrukce KD Petřkovice) 
 

- sníží investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ..........................................................  o 710 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121, ORG 1100011000000.....................  o 710 tis. Kč 

(Zateplení fasády bytového domu Hlučínská 17) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ...........................................................  o 150 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 2219, pol. 6121, ORG 1100010000000.....................  o 150 tis. Kč 

(Rekonstrukce topení v obecních bytech) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3613, pol. 6121 ..........................................................  o 300 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100012000000....................  o 300 tis. Kč 

(Kanalizační přípojka v restauraci Staré nádraží) 

 

- sníží investiční výdaje na § 3613, pol. 6121 ........................................................  o 1 400 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100013000000..................  o 1 400 tis. Kč 

(Rekonstrukce fasády restaurace Staré nádraží) 
 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 8670/RM1418/120 ze dne 6. března 2018,  jimž schválila rozpočtové 

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

výši 329.376,40 Kč na realizaci projektu v oblasti prioritní osy 3 rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a 
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vzdělávání, finanční prostředky jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci ZŠ Petřko-

vice, Hlučínská 136  

 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 14/2018, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103533063………...  o 280 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 103133063………..  o   50 tis. Kč 

- výší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 ….……………  o 280 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063 ….………….  o   50 tis. Kč 

 

9) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
178/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2018 a schválené radou MOb Petřkovice dne  20.2.2018 

takto: 

 
Organizace Výše 

dotace v 

Kč 

Účel dotace 

Senioři ČR 

ZO Petřkovice 
25 000,- 

Na činnost spojenou s kulturou, sportem a společenskou činností pro 

členy i širokou veřejnost včetně akcí taneční skupiny Country Girls 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 
15 000,- 

Na zabezpečení chodu a aktivit SDH (vyhodnocení soutěže PO 

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

drobnou údržbu zbrojnice, obnova materiálně technické základny, 

sportovní soutěže) 

Knihovna města 

Ostravy 
5 000,- 

Podpora čtenářství prostřednictvím obohacení knihovního fondu a 

realizace akcí pro děti a mládež. Uskutečnění akcí projektu Bookstart 

– S knížkou do života. 

Český svaz  

včelařů 

ZO Petřkovice 

10 000,- 

Na činnost v roce 2018 (chov včelstev, zajišťování opylovací činnosti 

v regionu, nutné tlumení včelích nákaz, organizování  

spolkové činnosti) 

ZO Českého za-

hrádkářského 

svazu Petřkovice 

20 000,- 

Podpora celoroční činnosti ZO ČZS (odborná osvěta, výstavy, provoz 

ZO, Mladý zahrádkář, akce pořádané ZO) 

 

Klub přátel  

hornického muzea 
30 000,- 

Společenské setkání k 30. Výročí činnosti KPHMO, z.s. 

 

Billiard Club Os-

trava 
5 000,- 

Na kulečníkové vybavení, pořádání billiardového turnaje, MČR BIL-

LIARDOVÝ TROJBOJ 

pan Alois Vítek 3 000,- 
Na fotbalový turnaj se závěrečným penaltovým rozstřelem pro nere-

gistrované hráče bez omezení věku. 

Nadace Landek 10 000,- 

Vlastní projekt Nadačního programu Nadace LANDEK Ostrava pro 

rok 2018  

- Hornický kalendář „těžní věže 2019“ 

- 129. celostátní „Skok přes kůži“ v Kompresovně Landek parku 

27.4.2018 

pan Rudolf Widura 3 000,- 
Sportovně turistická akce pro občany Petřkovic a okolí. Červnový 

zimní výstup na Landek. 

paní Alena 

Gajdečková 
3 000,- 

Nákup potřebného nářadí a materiálu k údržbě vybavení hřiště a 

údržbě zeleně, nákup laviček na hřišti na ul. Balbínova 
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TJ Ostrava Petř-

kovice  
15 000,- Na pořádání turnajů a akcí v roce 2018  

 

2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí roku 2018 

takto: 
 

Organizace Výše dotace 

v Kč 

Účel dotace 

FC Odra 

Petřkovice z.s. 
100 000,-  Na činnost v roce 2018 (úhrada energií, vodné a stočné, včetně zálo-

hových 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 zápa-

sům jednotlivých kategorií, materiální zabezpečení jednotlivých kate-

gorií, 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) schvaluje 

  rozpočtové opatření číslo  5/2018, 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) bere na vědomí 

informaci, že v rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2018 bylo schváleno 160 tis. Kč 

jako investice na nákup a instalaci světelné tabule na hřišti FC Odra Petřkovice; 

Rada městského obvodu Petřkovice doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Petřkovice 

schválit přesun finančních prostředků z investic na dotace místním organizacím a poskytnout 

tyto finanční prostředky formou účelové dotace s tím, že pořízení této světelné tabule bude 

v režii FC ODRA Petřkovice 

 

5) schvaluje  

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na nákup a instalaci světelné 

tabule na hřišti FC Odra Petřkovice takto: 

 

Organizace Výše dotace v 

Kč 

Účel dotace 

FC ODRA Petřkovice z.s.  160 000,- na nákup a instalaci světelné tabule na hřišti FC ODRA 

Petřkovice 

 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 9/2018 kterým se: 

- sníží investiční výdaje na § 3412, pol. 6122 .........................................................  o  160 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 ..............................................................  o  160 tis. Kč 

(Dotace FC Odra Petřkovice na nákup a instalaci světelné tabule na hřišti FC Odra Petřkovice) 

 

7) bere na vědomí 

žádost FC Odra Petřkovice ze dne 20.2. 2018 o příspěvek na vřetenovou sekačku Jacobsen Tri-

king 1900d, kterou klub nedávno zakoupil 
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8) schvaluje  

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Petřkovice na nákup vřetenové sekačky 

Jacobsen Triking 1900d takto: 

 

Organizace Výše dotace v 

Kč 

Účel dotace 

FC ODRA Petřkovice z.s. 100 000,- na nákup vřetenové sekačky Jacobsen Triking 1900d 

 

9) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  13/2018 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 na nákup vřetenové sekačky) 

 

10) zmocňuje  

starostu k podpisu veřejnoprávních smluv dle bodu 2), 5) a 8) tohoto usnesení 

Z: starosta                                                                                                      

 
179/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

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

ská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice dle předloženého návrhu s účinností od 22.3.2018 

 

2) schvaluje 

dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava – Petřkovice, 

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

přírůstků a úbytků v roce 2017 , který nabývá účinnosti dnem 22.03.2018 

 

3) zmocňuje 

starostu a místostarostu k podpisu dodatku č. 22 zřizovací listiny dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z: starosta, místostarosta 

 
180/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní narovnání majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava - Ostrava – Petřko-

vice, U Kaple 670, příspěvková organizace,  dle  předloženého návrhu s účinností od 22.03.2018 

 

2) schvaluje 

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

U Kaple 670, příspěvková organizace, kterým dochází k účetnímu narovnání evidence předaného 

majetku na základě přírůstků a úbytků v roce 2017, který nabývá účinnosti dnem 22.03.2018 

 

3) zmocňuje 

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

Z: starosta, místostarosta 

 
181/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 883/13 – nově označeno dle geom. plánu č. 2041-

55/2017 jako pozemek parc. č. 883/57 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, o výměře 65 m
2
, od podílo-
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vých spoluvlastníků - Václav Hromkovič, Hlučínská 14/264, Ostrava – Petřkovice, Marie Hrom-

kovičová, Do Špice 727/31, Ostrava - Petřkovice a Marta Slívová, Výškovická 2550/104, Os-

trava - Zábřeh 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy 

Z.: starosta                                                             

 
182/15 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost společnosti JTA exclusive, spol. s r.o. Ostrava – Petřkovice, ze dne 5.2. 2018, o 

odkoupení pozemku parc. č. 536 o výměře 1 751 m
2
 v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 536 o výměře 1 751 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy. 

 

 
 

 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


