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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 16.12. 2010 

(usnesení č. 3/2  –  14/2) 

 
3/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Evu 

Papírnikovou a p. Vladislava Müllera 

 
4/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Jarmily Nevímové  a p. Davida Michalíka o ověření zápisu z 1. za-

sedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 9.11. 2010 

 

5/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

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

16.12. 2010 

 

6/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

Protokol o dílčím přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu 

Petřkovice za období od 1.1. do 30.9. 2010, které provedla společnost TOP AUDITING, spol. 

s r.o., Brno  

 

7/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

stav finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení ke dni 16.12. 2010 ve výši  

1 216 919,41 Kč 

 

2)  ruší 

účet Fondu rozvoje bydlení SMO – městského obvodu Petřkovice č. 981224-1649304329/0800 

vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Ostrava 

 

3)  souhlasí 

s převodem zůstatku finančních prostředků fondu na  běžný účet  městského obvodu Petřkovice 

č. 1649304329/0800 
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4)  schvaluje 

rozpočtové opatření č.  39/2010,  kterým se: 

- zvýší příjmy na  pol. 2460 …………………………………………………...... o         4 tis. Kč 

- zvýší příjmy na pol. 8115 ……………………………………………………… o  1 213 tis. Kč 

- zvýší výdaje na  § 6409, pol. 5901 …………………………………………….  o  1 217 tis. Kč 

 
8/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí             

usnesení Rady města Ostravy č. 12148/144 ze dne 5.10. 2010, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly našemu městského obvodu poskytnuta záloha na volby do zastupitelstev 

obcí ve dnech 15. a 16.10.2010 ve výši 20 tisíc Kč 

 

2)  schvaluje 
 

rozpočtové opatření č.  32/2010  kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98187  .................  o   20 tis. Kč 

- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 92    .........................   o   20 tis. Kč 
 

3)  bere na vědomí             

usnesení Rady města Ostravy č. 12148/RM0610/144 ze dne 5.10. 2010, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly našemu městského obvodu poskytnuta investiční dotace ve 

výši 843 tis. Kč na realizaci akce „Energeticky vědomá rekonstrukce zdroje tepla a otopné 

soustavy požární zbrojnice, ulice Balbínova 990“, a to z prostředků investičního odboru MMO 

 

4)  schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 33/2010, kterým se: 

- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500, ORG 8725 ……. o 843 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 5512, pol. 6121, ORG 8725 …………………………o 843 tis. Kč 
 

5)  bere na vědomí             

usnesení Rady města Ostravy č. 12226/145  ze dne 12.10. 2010, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na IV. čtvrtletí r. 2010 na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní 

ochrany dětí, a našemu městskému  obvodu byla schválena částka  37 960,- Kč 

 

6) schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č.  34/2010  kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ......................................  o   38 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 98216 ...............................................  o   28 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 98216................................................ o     7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  .............................................. o     3 tis. Kč 
 

7)  bere na vědomí             

usnesení Rady města Ostravy č. 12258/RM0610/145 ze dne 12.10. 2010, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým poskytla investiční transfer našemu městskému obvodu ve výši 96 

tisíc Kč  na zpracování projektové dokumentace „Skalní řícení v Petřkovicích“ 

 

8) schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č.  35/2010  kterým se: 

-  zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500   ………………..  o  96 tis. Kč 
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-  zvýší  kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121, ÚZ 3500 …………………………. o  96 tis. Kč 
 

9)  schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 40/2010 kterým se: 

- zvýší příjmy na pol.1511 ………………………………………………………...  o  107 tis. Kč  

- sníží běžné výdaje na § 4351, pol. 5223  ………………………………………...  o    57 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5031 ………………………………………...  o    40 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5173 ………………………………………...  o      9 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5424 …………………………………………  o      8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5023 ………………………………………...  o  215 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5032  ………………………………………...  o      6 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5424  ………………………………………...  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011 …………………………………….......  o    10 tis. Kč 
 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5021 ………………………………………....  o   12 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3319, pol. 5021…………………………………………………  o     9 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3319, pol. 5031 ………………………………………………..  o     2 tis. Kč 

- zvýší výdaje na § 3319, pol. 5032 ………………………………………………...  o     1 tis. Kč 

 

10)  bere na vědomí             

usnesení Rady města Ostravy č. 237/5 ze dne 7.12. 2010, kterým schválila rozpočtové opatření, 

kterým byly našemu obvodu ve vazbě na očekávanou roční skutečnost zvýšeny prostředky na 

dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi o 211 tis. Kč 

 

11)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 43/2010, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR  na pol. 4116, ÚZ 13306 ……………… o 211 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4171, pol. 5410, ÚZ 13306 ……………………………..  o 163 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4172, pol. 5410, ÚZ 13306 ……………………………..  o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4173, pol. 5410, ÚZ 13306 ……………………………..  o    40tis. Kč  

 

12)  schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 44/2010, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 ……………………………………….....  o    25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011, ÚZ 13101 ……………………………..  o    25 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5031 ………………………………………….  o      6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031, ÚZ 13101 ……………………………..  o      6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5032 ………………………………………….  o      3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032, ÚZ 13101 …………………………….  o      3 tis. Kč 
 

13)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                       T.: 30.12. 2010 

 
9/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  rozhodlo   

o navýšení rozpočtu Základní školy Ostrava – Petřkovice, příspěvková organizace na rok 2010 o 

50 tisíc Kč, na pokrytí nejnutnějších vícenákladů  
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2)  schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření číslo 42/2010, kterým se: 

- zvýší příjmy na § 3113, pol. 2122 ………………………………………………….  o   36 tis. Kč 

- zvýší příjmy na              pol. 1511 ………………………………………………….  o   14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 …………………………………………..   o   50 tis. Kč 

 
10/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo  

o poskytnutí peněžitého daru JUDr. Hedvice Štecherové, za aplikaci činnosti v právní komisi 

Rady města Ostravy do činnosti Rady městského obvodu Petřkovice a Zastupitelstva městského 

obvodu Petřkovice v roce  2010, ve výši dle návrhu 
 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy   
Z.: starosta           T.: 20.12. 2010 

 
11/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje   

vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2011 ve výši 15 385 tisíc Kč dle 

předloženého návrhu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení 

 

2)  schvaluje   

rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014 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 

obvodu Petřkovice na rok 2010 dle předloženého návrhu 

 
12/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  zřizuje  

pro volební období 2010-2014 finanční výbor a kontrolní výbor  
 

2)  stanoví  

na volební období 2010 – 2014 

počet členů finančního výboru na  3 

počet členů kontrolního výboru na  3 
 

3)  volí  

na volební období 2010 – 2014 

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

a) předsedu finančního výboru p. Davida Michalíka 

b) členy finančního výboru  p. Petra Gajdečku 

   p. Vladislava Müllera 
 

4)  volí  

na volební období 2010 – 2014  

podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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a) předsedu kontrolního výboru p. Roberta Chlapka  

b) členy kontrolního výboru  p. Pavla Kukučku 

  Bc. Martina Pražáka 

 
13/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanoví 

měsíční odměnu  neuvolněným členům zastupitelstva  p. Petru Gajdečkovi, JUDr. Josefu 

Hurtíkovi, p. Robertu Chlapkovi, p. Pavlu Kukučkovi, p. Davidu Michalíkovi, p. Vladislavu 

Müllerovi, p. Jarmile Nevímové, Mgr. Evě Papírníkové, Bc. Martinu Pražákovi a JUDr. Hedvice 

Štecherové, 

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

s účinností od 9.11. 2010 

 

2)  stanoví 

měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi Jiřímu Dřevjanému  v souladu s nařízením vlády 

č. 37/2003 Sb., v platném znění, ve výši dle předloženého návrhu s účinností od 9.11. 2010 

 

3)  stanoví 

měsíční odměnu neuvolněným členům rady městského obvodu: Ing. Kristiánu Gebauerovi, 

          Ing. Radimu Pracuchovi, 

          p. Rudolfu Schmuchovi, 

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

s účinností od 9.11. 2010 
 

4)  stanoví 

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

 p. Robertu Chlapkovi 

    p. Jarmile Nevímové  

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

s účinností od 16.12. 2010 
 

5)  stanoví 

měsíční odměnu členům výborů a komisí: p. Vladislavu Müllerovi 

 p. Petru Gajdečkovi 

 p. Pavlu Kukučkovi 

 Bc. Martinu Pražákovi 

 Mgr. Evě Papírnikové 

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

s účinností od 16.12. 2010 

 
14/2  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v roce 2011 takto: 17.3. 

2011, 16.6. 2011, 15.9. 2011 a 15.12. 2011 

 

 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


