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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 12.6. 2014 

(usnesení č. 187/18 – 202/18) 

 

187/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Rudolfa 

Schmucha a p. Jarmilu Nevímovou 

 
188/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Martina Pražáka a Ing. Kristiána Gebauera o ověření zápisu z 17. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 13.3. 2014 

   
189/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

12.6. 2014 

 
190/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

předložený „Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2013 a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

 

2) schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za rok 

2013, vyhotovenou auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě 

přezkoumávání ve dnech 14. až 15.05.2014, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

3) rozhodlo 

o převodu kladného hospodářského výsledku Základní školy Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 

136 za rok 2013 ve výši 10 624,11 Kč do rezervního fondu ZŠ     

        

4) rozhodlo 

o převodu kladného hospodářského výsledku Mateřské školy Ostrava - Petřkovice , U Kaple 670 

za rok 2013 ve výši 122 598,23 Kč do rezervního fondu MŠ 

 

 

 



                                                                                               - 2 -  

 

191/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí      

Volné zdroje za rok 2013 k zapojení do rozpočtu roku 2014 ve výši  2 129 046,52 Kč 

 

2) rozhodlo          

o zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2014 takto: 

- na nákup traktorové vlečky .......................................................................................   230 tis. Kč 

-  nespecifikované rezervy ……………………………………………....….....…….  1 899 tis. Kč 

              

3) schvaluje 

- rozpočtové opatření č. 16/2014 kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ................................................................................   o  2 129 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3745, pol. 6123........................................................   o     230 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………….................  o  1 899 tis. Kč 

  
192/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

účetní závěrku  městského obvodu Petřkovice  zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2013 za 

účetní období od 1.1.2013 – 31.12.2013. Součástí závěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a 

ztrát, výkaz o změně vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a inventurní zápis 

 

2) schvaluje  

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní 

období roku 2013 ve výši  7 676 771,46 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období 

(účet 432) 

 
193/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

finanční vypořádání se sociálním fondem MOb Petřkovice za rok 2013 ve výši 12 624,- Kč a 

jeho zapojení do rozpočtu roku 2014 

        

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  17/2014, kterým se: 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  ..................................................    o   13 tis. Kč 

 
194/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 9774/RM1014/128 ze dne 22. dubna 2014 o poskytnutí 

účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši  3 200,- Kč jako 

refundaci nákladů spojených s finančním příspěvkem SMO na čipování psů za období do 

31.12.2013 s finančním plněním v roce 2014 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 13/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1031 .......................  o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031 .................................................  o    4 tis. Kč 
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3) bere na vědomí 

usnesení Rady města Ostravy č. 9714/RM1014/127 ze dne 15. dubna 2014, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se poskytne neinvestiční transfer našemu MOb celkem ve výši 

3 500 tis. Kč, z toho na opravu cesty ul. Kosatcova 1 400 tis. Kč a dále na opravu celé cesty 

k obytným domům v oblasti Nordpól ve výši 2 100 tis. Kč 

 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 14/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113, ORG 11..... o   3 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113, org 11................................. o   3 500 tis. Kč 

 

5) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 18/2014 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce v Ostravě 

na pol. 4116, ÚZ 33513234....................................................................................    o  66 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 33113234 ......................................................................................  o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745 , pol. 5011, ÚZ 33513234 ...... ..................................   o  50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5011, ÚZ 33113234  ........................................   o    9 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5031, ÚZ 33513234 ...... ..................................   o  12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5031, ÚZ 33113234  ........................................   o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5032, ÚZ 33513234 ...... ..................................   o    4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745,  pol. 5032, ÚZ 33113234  ........................................   o    1 tis. Kč 
 

6) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 10031/RM1014/132 ze dne 20.5.2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na zajištění voleb do 

Evropského Parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 

 

7) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 20/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98348 ..................  o  24 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5021, ÚZ 98348 ...............................................  o  14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5139, ÚZ 98348 ...............................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5151, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5154, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5156 , ÚZ 98348 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5161, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5162, ÚZ 98348 ...............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6117, pol. 5175, ÚZ 98348 ...............................................  o    3 tis. Kč 
 

8) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 9960/RM1014/131 ze dne 13.5.2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne neinvestiční dotace našemu MO ve výši 914 tis. Kč na vyhotovení 

projektové dokumentace ,,Opravy elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru v kulturním 

domě“ a dále investiční dotace ve výši 2 600 tis. Kč na akci „Rozšíření parkoviště u obecního 

úřadu a sadové úpravy na parc. č. 166, 165/2 a 165/1“ 

 

9) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 21/2014, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí  na pol. 4121, ÚZ 93 .....................  o     914 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169, ÚZ 93  .............................................  o     914 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 3913...  o  2 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 ................  o  2 600 tis. Kč 
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10) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 30.6. 2014 

 

195/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 82/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 82/1 zahrada o výměře 122 m
2
, v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem rozšíření zahrady a realizace přístavby RD 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 30.6.  2014 

 

196/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku  parc.č. 570/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 570/1 zahrada o výměře cca 150 

m2, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem rozšíření zahrady 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 30.6.  2014 

 

197/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemků  parc.č. 467/5, 467/6, 467/7, 467/8 a 467/9 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 467/5, 467/6, 467/7, 467/8 a 467/9, vše 
zastavěná plocha, o celkové výměře 14 m

2
, v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, které jsou zastavěny 

garážemi žadatelky 
 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelky majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 30.6.  2014 

 
198/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení hospodářské budovy a sdělení obyvatelů domu č.p. 252 na ul. 

Vzdálená ze dne 16.4.2014, k zájmu o koupi hospodářské budovy  na části pozemku  parc.č. 

1538/4 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje hospodářské budovy na části pozemku parc.č. 1538/4, 

která byla geometrickým plánem č. 1785-98/2013 ze dne 15.11.2013 nově označena jako 

pozemková parcela č. 1538/7 zastavěná plocha o výměře 130 m
2
, včetně pozemku parc.č. 1538/7 

zastavěná plocha o výměře 130 m
2
, vše v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3) ukládá  

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 

žádostí žadatele a sdělením ostatních žadatelů majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 30.6.  2014 

 

199/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o záměru odkoupení pozemků parc.č. 958/6 zahrada o výměře 127 m
2
, parc.č. 956/5 zahrada o 

výměře 52 m
2
, parc.č. 956/6 zahrada o výměře 16 m

2
 a části pozemku parc.č. 958/2 zahrada o 

výměře cca 120 m
2
,  vše kat. území Petřkovice u Ostravy, za podmínky, že v předmětných 

pozemcích bude možné vybudovat novou splaškovou kanalizaci 
 
2) ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta                                                                                          T.: 30.6. 2014 

 

200/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou nabídku ke koupi nemovitosti – budovy bez čp/če, označené jako garáž, na pozemku 

parc.č. 477/3, v kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

 

2) rozhodlo 

nevyužít předkupní právo k budově bez čp/če, označené jako garáž, na pozemku parc.č. 477/3, v 

kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský  

zákoník  

 
201/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

termín konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice takto: 18.9. 2014 

 

202/18 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) uložilo 

starostovi požádat Dopravní podnik Ostrava a.s. o zřízení provizorní zastávky linky č. 98 v 

lokalitě U Jana (stávající zastávka Hornické muzeum), po dobu změny trasy linky č. 98 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


