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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 

 
U S N E S E N Í 

 

1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU 

PETŘKOVICE 

ZE DNE 6.11. 2014 

(usnesení č. 1/1 – 9/1) 
 

1/1  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

složení slibu 15 přítomných členů Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v souladu s § 69 
odst. 2 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 

2/1  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schválilo  

předložený program  ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného 
dne 6.11. 2014 
 

3/1  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určilo  

za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice pana 
Davida Michalíka a p. Jindřicha Středulu 
 

4/1  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schválilo  

Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice dle předloženého 
materiálu 
 

2) schválilo  

Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice dle předloženého 
materiálu 

 

5/1 Zastupitelstvo městského obvodu 

 1) stanovilo 

 v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) a m) zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů, že 

dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce bude jeden člen zastupitelstva městského obvodu, a to 

starosta městského obvodu  Petřkovice, s účinností od 6.11. 2014 

 

6/1 Zastupitelstvo městského obvodu 

 1) zvolilo 

 podle § 84 odst. 2) písm. m)  zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů starostou městského 

obvodu Petřkovice pana Ivo Mikulicu s účinností od 6.11. 2014 
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7/1 Zastupitelstvo městského obvodu 

 1) zvolilo 

 podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů místostarostou 

městského obvodu Petřkovice pana Rudolfa Schmucha s účinností od 6.11. 2014 

 

8/1 Zastupitelstvo městského obvodu 

 1) zvolilo 

podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů další členy Rady 

městského obvodu Petřkovice:  

Mgr. Moniku Konečnou 

pana Pavla Kukučku 

ing. Miloše Robenka, s účinností od 6.11. 2014 

 

9/1   Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanovilo 

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva  p. Jiřímu Dřevjanému, p. Romanu Holišovi, 

Ing. arch. Jaroslavu Klegovi, p. Tomáši Kudeljnjakovi, p. Davidu Michalíkovi, Ing. Tomáši 

Mušálkovi, p. Jarmile Nevímové, Mgr. Evě Papírníkové, Bc. Martinu Pražákovi, DiS. a p. 

Jindřichu Středulovi, 

v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, ve výši dle předloženého návrhu 

s účinností od 6.11. 2014 
 

2) stanovilo 

měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi p. Rudolfu Schmuchovi v souladu s nařízením 

vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, ve výši dle předloženého návrhu s účinností od 6.11. 2014 
 

3) stanovilo 

měsíční odměnu neuvolněným členům rady městského obvodu:  

Mgr. Monice Konečné 

p. Pavlu Kukučkovi 

Ing. Miloši Robenkovi, 

v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, ve výši dle předloženého návrhu 

s účinností od 6.11. 2014 

 

 

 
 

               Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 


