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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 14.6. 2018 

(usnesení č. 183/16 – 198/16) 

  
183/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu 

Nevímovou a Mgr. Moniku Konečnou 

 
184/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatele zápisu p. Pavla Kukučky o ověření zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Petřkovice, konaného dne 22.3. 2018 

   
185/16 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konané dne 14.6. 

2018 

 
186/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní závěrku městského obvodu Petřkovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za 

účetní období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017; 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 2017 z účtu 431 na účet 432 ve výši 

25 162 269,84 Kč 

 
187/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2017“; a souhlasí s celoroč-

ním hospodařením, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek, a to bez výhrad 

 

2) schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření Městského obvodu Petřkovice za rok 2017 vy-

hotovenou auditorem společností HZ Brno, spol. s r.o., na základě přezkoumávání ze dne 6. 4. 

2018, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky 
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188/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí   

Volné zdroje za rok 2017 k zapojení do rozpočtu roku 2018 ve výši   2 765 420,99 Kč 

 

2) rozhodlo  

o zapojení volných zdrojů do rozpočtu městského obvodu Petřkovice roku 2018 takto: 

 

- na zateplení domu k Černavám 239/5 (restaurace Staré nádraží) …………..……  1 600 tis. Kč 

- na opravu soc. zařízení na budově č.p. 786 (Sokolovna).........................................  500 tis. Kč 

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

  (Na činnost v roce 2018) 

- do rezerv na dotaci místním organizacím (Senioři ČR, Český zahrádkářský svaz, Sbor 

dobrovolných hasičů, TJ Ostrava Petřkovice) ………………………………………  70 tis. Kč 

- na nákup materiálu na silnice (retardér)……………………………………………..  20 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v bytech  ………………………………….…………..  10 tis. Kč 

- na úhradu elektrické energie v nebytových prostorách……………..….………….…  10 tis. Kč 

- na úhradu plynu v nebytových prostorách ………………………………………….. 10 tis. Kč 

- na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby zeleně v obci ………….……  5 tis. Kč 

- na nákup materiálu při péči o vzhled obce ………………………………………….. 10 tis. Kč 

- na nákup DHDM na ÚMOb ………………………………………………………… 10 tis. Kč 

- na opravy a udržování v budově ÚMOb ……………………………..…………….. 20 tis. Kč 

- do rezerv ………………………………………………………………………....….  400 tis. Kč 

 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 23/2018 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..............................................................................   o  2 765 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3613, pol. 6121, ORG 1100013000000.................  o  1 600 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  3412, pol. 5171 …………………....……….……….  o     500 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................  o  70 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5139 ................................................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5154 ...............................................................  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5153 ...............................................................  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5154 ................................................................  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 .................................................................  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5139 .................................................................  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5137 .................................................................  o  10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5171 ................................................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………...….  o    400 tis. Kč 

 
189/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok  2017 ve výši  972,-  Kč a jeho 

zapojení do rozpočtu roku 2018 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 24/2018, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ......................................................................................  o   1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  .....................................................  o   1 tis. Kč 
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190/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 9130//RM1418/126  ze dne 9.5.2018, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne účelová neinvestiční dotace ve výši    

233 tis. Kč na dofinancování oprav místních komunikací (ul. Balbínova); městský obvod se 

bude podílet na financování akce 10% ze skutečných nákladů 

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19/2018, kterým se: 

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

  na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, org. 511....................................................................  o   233 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na dofinancování oprav místních komunikací (Balbínova) 

  na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 ...................................................................................  o   233 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 09246//RM1418/128 ze dne 22.5.2018, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků našemu městskému obvodu ve výši 990 tis. Kč na zpracování projektové 

dokumentace „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice“, finanční prostředky budou 

poskytnuty ve výši 90 % skutečných nákladů 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 25/2018, kterým se: 

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

  na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 3500, org. 611............................................................  o 990 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice  

na § 3111, pol. 61, ÚZ 3500, org. 1100018000000 .............................................  o 990 tis. Kč 

 

5) ukládá   

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                                

 
191/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanovuje 

počet členů Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice pro volební období 2018 – 2022 na 15 

členů v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 

 
192/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu městského obvodu Petřkovice obci Ludgeřovice, IČ 

00300390, se sídlem Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, ve výši 50.817,30 Kč, jako spoluúčast 

ve výši 30 % na akci „Dokončení oprav hřbitovní zdi“, jedná se o hřbitovní zeď společného 

farního hřbitova v Ludgeřovicích, kdy podíl obce Ludgeřovice činí 50 % a podíl obce 

Markvartovice činí 20 % z celkové částky  

 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 28/2018, kterým se: 

sníží běžné výdaje na  § 3326, pol. 5171 …………………………………….…     o   41  tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na § 3632, pol. 5321, ZJ 26............………………………..      o   41 tis.  Kč 

 



                                                                                               - 4 -  

 

3) zmocňuje 

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

 
193/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o prodeji pozemku parc. č. 570/5 o výměře 18 m
2
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, Ing. Richardu 

Klučkovi, Ph.D., bytem Včelínek 373, Ostrava – Hošťálkovice, za cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 1 248,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 350,- Kč a náklady 

spojené s převodem 

 

2) zmocňuje 

Starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                    

 
194/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
, v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 
2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 47/1 o výměře 83 m
2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází u domu žadatele 
 
3) ukládá  

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

Z.: ved. odboru výstavby     

 
195/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 885 m
2
 v kat. území 

Petřkovice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 885 m
2
 v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy, který se nachází v blízkosti 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     

 
196/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení garáže na pozemku parc.č. 1434/3, včetně pozemku zastavěného 
garáží parc. č. 1434/3 o výměře 27 m

2
, v kat. území Petřkovice u Ostravy 
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2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje garáže na pozemku parc.č. 1434/3, včetně pozemku 
zastavěného garáží parc. č. 1434/3 o výměře 27 m

2
, v kat. území Petřkovice u Ostravy 

 
3) ukládá  

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

Z.: ved. odboru výstavby     

 
197/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1538/3 o výměře 24 m
2
 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy 

 

2) vydává  
nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1538/3 o výměře 24 m

2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který se nachází pod garáží žadatele 

 
198/16  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 13.9.2018  

 

 
 

 
 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


