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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 18.9. 2014 

(usnesení č. 203/19 – 213/19) 

 

203/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Moniku 

Konečnou a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
204/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Rudolfa Schmucha a p. Jarmily Nevímové o ověření zápisu z 18. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 12.6. 2014 

   
205/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

18.9. 2014 

 
206/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10327/RM1014/135 ze dne 17. června 2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se poskytne našemu MOb neinvestiční transfer na odstranění havárie splaškové 

kanalizace mezi ul. U Sokolovny a kulturním domem ve výši 3 000 tis. Kč a dále na opravu 

splaškové a dešťové kanalizace u obytného domu č.p. 118 na ulici Hlučínská ve výši 300 tis. Kč 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 24/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 .................................  o   3 300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 ..............................................  o   3 300 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10398/RM1014/136 ze dne 24. června 2014, kterým rozhodla o 

poskytnutí investičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 920 tis. Kč na projektovou 

dokumentaci na akci 6874 – Výstavba nové školní tělocvičny, a to z rozpočtu odboru 

investičního   

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 25/2014, kterým se: 
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- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 6874 .....   o   301  tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 6874 .....   o   619  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 6874 ..................   o    301 tis. Kč 

- zvýší kapitálový výdaje na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 6874 .................   o   619  tis. Kč 

 

5) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10339827/RM1014/136 ze dne 24. června 2014, kterým schválila roz-

počtové opatření, kterým se schvaluje změna účelu použití přidělených finančních prostředků ve 

výši 1 400 tis. Kč z neinvestičních výdajů na opravu ul. Kosatcova na investiční akci „Úprava te-

rénu na pozemku parc.č. 1900/1“   
 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 26/2014, kterým se: 

- sníží neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113, ORG 11 .............  o   1 400 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery od obcí na  pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 3927............  o   1 400 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113, ORG 11 ..........................   o   1 400 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3927 ..............     o   1 400 tis. Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2625/ZM1014/33 ze dne 25. června 2014, Zprávu o výsledku 

hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2013 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i 

finanční vypořádání s městskými obvody 
 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 27/2014, kterým se: 

-zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 6402 .......................... o  22 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 .................................................................................. o  22 tis. Kč 
 

9) bere na vědomí 

usnesení Rady města č.10573/RM1014/137 ze dne 22. července 2014, kterým schválila změnu 

krytí dotací poskytnutých na základě usnesení rady města č. 9960/RM1014/131 ze dne 13. 

května 2014 městskému obvodu Petřkovice, jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 914 tis. Kč na 

vyhotovení PD opravy elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru v kulturním domě a dále in-

vestiční dotaci 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; vzhledem k vázání prostředků kapitálové rezervy na ne-

specifikované výdaje byla dotace poskytnuta z rezervy odboru investičního na PD a přípravu 

staveb; na základě uvolnění vázané kapitálové rezervy na nespecifikované výdaje se vracejí pro-

středky do rezervy na PD a přípravu staveb; v souvislosti s tímto: 

 

10) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 31 /2014, kterým se: 

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

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221 ÚZ 8113, ORG 3913 ....   o  2 600 tis. Kč 

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

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 ...................   o    914 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 3913 .................   o  2 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 3913 .................   o  2 095 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6122, ÚZ 8113, ORG 3913 .................   o     505 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5169, ÚZ 8113 ...........................................   o     914 tis. Kč 

 

11) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo 29/2014 kterým se: 
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- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 .................................................................... o  35 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5021 ................................................................... o  35 tis. Kč 

 

12) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 34/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 ...................................................................  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5021 ...................................................................  o   10 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3412, pol. 5153 ...................................................................  o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5154 ..................................................................  o     4 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5167 ..................................................................    o   10 tis. Kč 

 

13) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření č. 33/2014, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o    180 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3612, pol. 6121 ........................................................   o    180 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o   850 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3429, pol. 6121 ........................................................   o   850 tis. Kč 

doporučeno RMO ze dne 15.7.2014 

 

14) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č. 2754/SM1014/34 ze dne 10. září 2014, jimž schválilo rozpoč-

tové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer v návaznosti 

na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her v roce 2014 ve výši 139 tis. Kč 

 

15) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 35/2014, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 ......................... o 139 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................. o 139 tis. Kč 

 

16) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 36/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ...............................................................   o    80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2321, pol. 5171 ..............................................................   o    80 tis. Kč 

 

17) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 30.9. 2014 

 
207/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Zásady pro sestavování rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2015 

 
208/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty na rok 2014 
 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů pro 2. pololetí roku 2014 z rozpočtu MOb Petřkovice 

takto:  
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Svaz důchodců České re-

publiky, o.s., místní orga-

nizace O.- Petřkovice 

10 000 na celoroční činnost  

FC ODRA Petřkovice 100 000 úhradu energií, včetně zálohových plateb, na 

údržbu a ošetřování trávníku a na rekonstrukci 

trávníku, na pronájem tělocvičen, na úhradu ces-

tovních nákladů k zápasům jednotlivých kategorií, 

na materiální zabezpečení jednotlivých kategorií, 

na úhradu startovného na turnajích mládežnických 

kategorií 

Sbor dobrovolných hasičů 

Petřkovice 

 15 000 na akce a činnost v roce 2014, na obnovu materi-

álně technické základny 

Nadace LANDEK Ostrava  5 000 na činnost nadace 

 

3) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  32/2014 kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ……………………………………    o  130 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)…………………    o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (FC Odra) …………………………..    o  100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) ………………………………    o    15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3329, pol. 5229 (Nadace Landek   ................................   o     5 tis.  Kč 

 

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.:  starosta                                                                                                          T.:      30.9.2014  
 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.:  starosta                                                                                                          T:      15.10.2014 

 
209/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

(k usnesení zastupitelstva  č. 186/17 ze dne 13.3. 2014) 
 

1) projednalo 

návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 606 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy  
 

2) schvaluje  

předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 606 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy p. 

Pavlu Kukučkovi, Hlučínská 295/276,  Ostrava - Petřkovice  
 

3) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy                  T.: 30.9. 2014 

 
210/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 471/7 zastavěná plocha o výměře 2 m
2
, v kat. území Petřkovice u Os-

travy, obec Ostrava, panu Jiřímu Blatovi, Hlučínská 864/244a, Ostrava - Petřkovice, za cenu dle 

znaleckého posudku 1 000,- Kč + náklady obce spojené s prodejem ve výši 2 600,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                T.: 10.10. 2014 
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211/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 471/8 zastavěná plocha o výměře 3 m
2
, parc.č. 471/16 zastavěná plocha 

o výměře 1 m
2
 a parc.č. 471/17 zastavěná plocha o výměře 1 m

2
, vše v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, paní Elišce Konkolové, Školní 38, 747 14 Markvartovice, za cenu dle 

znaleckého posudku 2 500,- Kč + náklady obce spojené s prodejem ve výši 2 600,- Kč  

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                   T.: 10.10. 2014 

 
212/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

prodat pozemky parc.č. 581/8 zastavěná plocha o výměře 19 m
2
 a parc.č. 594/5 zastavěná plocha 

o výměře 9 m
2
, oba kat. území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, panu Miroslavu Janusovi, r. 

nar. 1960, U Kaple 504/4, Ostrava - Petřkovice, za cenu dle znaleckého posudku 17 080,- Kč + 

náklady obce spojené s prodejem ve výši 2 600,- Kč  
 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                   T.: 10.10. 2014 

 
213/19 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemků  parc.č. 471/12, 471/13, 471/14 a 471/15 v kat. úz. Petřko-

vice u Ostravy 

 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc.č. 471/12, 471/13, 471/14 a 471/15, vše 
zastavěná plocha, o celkové výměře 12 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.: 30.9.  2014 

 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

  v zastoupení 

 

 

                                                                                                  Rudolf Schmuch 

                                                                             člen rady 

  Městského obvodu Petřkovice 


