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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 22.12. 2014 

(usnesení č. 10/2 – 21/2) 

 

10/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) určuje  

za ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu 

Nevímovou a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
11/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Davida Michalíka a p. Jindřicha Středuly o ověření zápisu z 1. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 6.11. 2014 

   
12/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

22.12. 2014 

 
13/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11009/RM1014/143 ze dne 30. září 2014, kterým rozhodla o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu životního prostředí Statutárního města Ostravy ve výši 500 tis. Kč 

pro náš městský obvod na realizaci projektu „Sadové úpravy pozemku parc. č. 1900/1 v k.ú. 

Petřkovice – naučná plocha - 2. etapa“ a zároveň schválila příslušné rozpočtové opatření 
 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 38 /2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 4121, ÚZ 1030 ................................  o   500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § na § 3742, pol. 5169, ÚZ 1030.......................................  o   500 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11171/RM1014/144 ze dne 7. října 2014, jimž rozhodla o poskytnutí 

investiční dotace našemu městskému obvodu ve výši 200 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce 

mostního pilíře za účelem venkovní lezecké stěny“ z výdajů investičního odboru 

 

4) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 39/2014, kterým se: 

- zvýší investiční transfery od obcí na  pol. 4221, ÚZ 8113, ORG 8752..................  o   200 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na § 3429, pol. 6121,  ÚZ 8113 , ORG 8752 ….....…….  o   200 tis. Kč 
 

5) bere na vědomí 

usnesením Rady města  č. 11168/RM1014/144 ze dne 7. října 2014  jimž schválila poskytnutí 

neinvestičního transferu našemu městskému obvodu v celkové výši 1 800 tis. Kč na opravy 

místních komunikací 
 

6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 40/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 4121, ÚZ 8113 ............................  o   1 800 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113 ...........................................  o   1 800 tis. Kč 
 

7) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 11246/RM1014/145 ze dne 21. října 2014, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým se u našeho městského obvodu zvýší běžné výdaje na volby do zastupitelstev 

obcí ve dnech 10. – 11. října 2014 
 

8) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 42/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na  pol. 41111, ÚZ 98187..............................  o  30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5021, ÚZ 98187   ...........................................  o  20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98187 .............................................  o    2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5151, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5154, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5156, ÚZ 98187 .............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5161, ÚZ 98187 .............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5162, ÚZ 98187 ..............................................  o    1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115, pol. 5175, ÚZ 98187 ..............................................   o    3 tis. Kč 
 

9) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 41/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………...  o  25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4351, pol. 5223 …………………………………………..  o    5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na na 3639, pol. 5363 ................................................................  o  20 tis. Kč 

- zvyšují příjmy na po. 8115 .......................................................................................  o  17 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88 ...................................................  o  17 tis. Kč 
 

10) schvaluje  

vlastní rozpočtové opatření číslo 43/2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………...  o   46 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5139 .................................................................  o     4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171 .................................................................  o   30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3349, pol. 5136 ................................................................  o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169 .................................................................  o     6 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na  §  3412, pol. 5151 ................................................................  o      4 tis. Kč 

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

- sníží běžné výdaje na § 3612, pol. 5166 .................................................................  o    12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5137 ................................................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612,pol. 5169 .................................................................  o      9 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 .................................................................  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5139 ................................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169 ................................................................  o      2 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na § 3639, pol. 6130 ..........................................................  o    20 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5169 ................................................................  o    20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5156 .................................................................  o    14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5132 ................................................................  o      4 tis. Kč 

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

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol.5173 .................................................................  o      5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5175 ...............................................................  o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5154 .................................................................  o      1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5192 ................................................................  o      1 tis. Kč 

 

11) bere na vědomí 

usnesení Zastupitelstva města Ostravy č. 20/ZM1418/2 ze dne 17. prosince 2014, kterým 

schválila rozpočtové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční 

transfer v návaznosti na rozdělení výnosu z výherních automatů v roce 2014 ve výši 119 tis. Kč;  

tyto výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem 

 

12) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 44/2014, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355.....................  o     119 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901,.............................................................  o     119 tis. Kč 
 

13) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.12. 2014 

 
14/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet městského obvodu Petřkovice na rok 2015 ve výši 16 948 tis. Kč dle 

předloženého návrhu (v tis. Kč), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení: 

 

PŘÍJMY CELKEM:                           16 948 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                             5 949  

Dotace                           10 989 

Převody ze SF                                140 

Kapitálové příjmy                                  10 

Konsolidace příjmů                         -      140  

Financování celkem                                    0 

CELKOVÉ ZDROJE                           16 948      

  

VÝDAJE CELKEM:                           16 948 

V tom:  

Běžné výdaje                           16 868 

Konsolidace výdajů                        -       140  

Kapitálové výdaje                                220 

CELKOVÉ VÝDAJE:                           16 948 

 

2) schvaluje 

rozpočtový výhled městského obvodu Petřkovice na roky 2016 – 2018 dle předloženého návrhu, 

který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto usnesení 

 

3) bere na vědomí 

rozpočtové provizorium příjmů a financování běžných výdajů a kapitálových výdajů městského 
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obvodu Petřkovice na rok 2015 dle předloženého návrhu 

 
15/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

Jednací řád zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, s platností od 22.12. 2014 

 
16/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

 

1) zřizuje  

pro volební období 2014-2018 kontrolní výbor a finanční výbor  

 

2) stanoví  

na volební období 2014 – 2018 

počet členů kontrolního výboru na  3 

počet členů finančního výboru na  3 

 

3) volí  

na volební období 2014 – 2018 

podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a) předsedu kontrolního výboru  p. Davida Michalíka 

b) členy kontrolního výboru  p. Jiřího Dřevjaného 

 Ing.arch. Jaroslava Klegu 

 

4) volí  

na volební období 2014 – 2018  

podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a) předsedu finančního výboru  Bc. Martina Pražáka, DiS.  

b) členy finančního výboru  Ing. Tomáše Mušálka 

 p. Jindřicha Středulu 

 
17/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

měsíční odměnu neuvolněným předsedům výborů a komisí:  p. Davidu Michalíkovi 

 Bc. Martinu Pražákovi, DiS. 

 p. Jarmile Nevímové  

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

s účinností od 22.12. 2014 
 

2) stanoví 

měsíční odměnu členům výborů a komisí:  p. Jiřímu Dřevjanému 

 Ing.arch Jaroslavu Klegovi 

 Ing. Tomáši Mušálkovi 

 p. Jindřichu Středulovi 

 Mgr. Monice Konečné 

 Mgr. Evě Papírnikové 

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

s účinností od 22.12. 2014 
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18/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 604/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 604/1 ostatní plocha, dle 

geometrického plánu nově označena jako pozemek parc.č. 604/8, o výměře 201 m
2
, v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy, který žadatel užívá jako zahradu 
 

3) ukládá  

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

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                                 T.: 10.1. 2015 

 
19/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 604/1 o výměře cca 30 m
2
 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy, za účelem parkování vozidel 

 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 604/1 o výměře cca 30 m
2
 v kat. úz. Petřkovice u 

Ostravy, tento pozemek má sloužit k parkování vozidel všem občanům bydlících v této lokalitě 
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadateli o rozhodnutí zastupitelstva 
Z.: starosta                                                                                               T.: 10.1. 2015 

 
20/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) ukládá 

radě městského obvodu zjistit a předložit na následující jednání zastupitelstva nutnost finančních 

příspěvků na čerpání sociálních služeb v Petřkovicích  
Z.: starosta                                                                                               T.: 19.3. 2015 

 
21/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

 1) stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2015 takto: 

19.3. 2015 a 18.6. 2015  

 

 

 

 

 

 Ivo Mikulica Rudolf Schmuch 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

   

   


