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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 15.9. 2011 

(usnesení č. 50/6  –  59/6) 

 
50/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Pavla Kukučku 

a p. Rudolfa Schmucha 

 
51/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatele zápisu p. Jarmily Nevímové o ověření zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva měst-

ského obvodu Petřkovice, konaného dne 16.6. 2011 

 
52/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.9. 

2011 

 
53/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 2109/RMO1014/27 ze dne 26.7.2011, kterým byla ve vazbě na usnesení 

ZMO č. 0494/ZM1014/9 ze dne 29.6.2011 schválena Zpráva o výsledku hospodaření Statutárního 

města Ostravy za rok 2010 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání  

s městskými obvody 
 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č.  27/2011 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 6402 ………………..…  o 85 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ……………………………………………………..….  o 85 tis. Kč 

  

3)  bere na vědomí 
 

usnesení Rady města Ostravy č. 2112/RM 1014/27 ze dne 26.7.2011, kterým rozhodla o poskyt-

nutí investiční dotace  našemu městskému obvodu ve výši 150 tis. Kč na projektovou dokumentaci 

na zahájení přípravy plynofikace ulic Vzdálená a Jahodová a zároveň schválila příslušné 

rozpočtové opatření  
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4)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 28/2011 kterým se: 

- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 , ORG 8729……… o 150 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3633, pol. 6121, ÚZ 3500, ORG 8729………………...  o 150 tis. Kč 

 

5)  bere vědomí 

usnesení rady města č. 2112/27 ze dne 26.7.2011, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým 

byly na účet SMO přijatý prostředky z VPS SR na III. čtvrtletí r. 2011 na úhradu nákladů 

souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, kdy 

našemu obvodu byla schválena částka 36 992,- Kč 

 

6)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 29/2011, kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ........................................  o   37 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     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  ............................................... o     1 tis. Kč 

 

7)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 33/2011, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6171, pol. 5011 ....................................................................  o  268 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5031  …………………………………………...  o    68 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5032  …………………………………………...  o    24 tis. Kč 
 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 …………………………………………….  o   31 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5031 …………………………………………….  o     8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5032 …………………………………………….  o     2 tis. Kč 
 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5021 …………………………….……………....  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 5021 ………………………………….………....  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5011 ……………………………………….…....  o     1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5021 ………………………………………….....  o     6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3639, pol. 5032 ………………………….…………………  o     1 tis. Kč 
 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 …………………………………………....  o  300 tis. Kč 

 

8)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 30.9. 2011 

 
54/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  
 

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2012 

 
55/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace,  granty a úhrady za služby na  rok  2011 

 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů  pro 2. pololetí roku 2011 z rozpočtu MOb Petřkovice takto:  

     



 - 3 - 

FC ODRA Petřkovice 100 000 na financování dopravy hráčů k mistrovským 

utkáním, na pravidelnou údržbu travnatých ploch, na 

nákup sportovních potřeb, na opravy v areálu FC 

Odra, na zálohové platby za elektřinu, plyn a vodu  

                                                                 

v Petřkovicích   a na zálohové platby za elektřinu, 

plyn a vodu 

TJ Petřkovice 10 000 na provozní náklady, úhradu zálohových plateb za 

elektřinu, plyn a vodu 

Sboru dobrovolných hasičů 

Petřkovice 

3 000 na podzimní drakiáru, na sportovní a kulturní víkend 

pro mladé hasiče 

Český svaz včelařů, ZO 

Petřkovice 

2 000 na činnost 

 

        3) rozhodlo 

        o úhradě služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro 2. pololetí roku 2011 takto: 
 

        Klub seniorů – smíšený      20 000   úhrada nákladů na činnost, kulturní akce a zájezdy                                                                        

        Klub seniorů – ženy              5 000   úhrada zájezdu   
         

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.:  starosta                                                                                                            T.:      30.9.2011  
 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.:  starosta                                                                                                            T:      15.10.2011 

                 

        6) schvaluje 

        rozpočtové opatření č. 31/2011 kterým se: 

        - sníží běžné výdaje na  § 3421, pol. 5229 .....................................................................  o  140 tis. Kč 

        - zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (dotace TJ Petřkovice) ………………...... o    10 tis. Kč 

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

        - zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5169 (klub seniorů – ženy) ………………..…..  o      5 tis. Kč 

         - zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5169 (klub seniorů – smíšený) ……………..…  o    20 tis. Kč 

         - zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222 (SDH) …………………………………...  o      3 tis. Kč 

        - zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (včelaři) ……………………………….…  o      2 tis. Kč 

  

56/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

žádost majetkového odboru MMO ze dne 23.6. 2011 o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc.č. 1259/2 o výměře cca 80 m2 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem výstavby 

komunikace, žadatel společnost JTA – Holding, spol. s r.o   

 

2) souhlasí 
se záměrem města prodat část pozemku parc.č. 1259/2 trvalý travní porost o výměře cca 80 m2 v 

kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3) ukládá 
starostovi zaslat toto stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetkovému odboru MMO   
Z.: starosta                                  T.: 30.9. 2011 

 
57/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Petřkovice, 

jedná se o kontrolu postupu při prodeji pozemku parc.č. 606, která proběhla dne 30.6. 2011 
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58/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského 

obvodu v roce 2011 č.j. SMO/168860/11/IAK/Něm, provedenou odborem interního auditu a 

kontroly Magistrátu města Ostravy  ve dnech 22.6. až 1.7. 2011 

 

59/6  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  bere na vědomí 

Zápis z jednání Kontrolního výboru MOb Petřkovice, konaného dne 8.9. 2011, jehož závěrem je, 

že kontrolní výbor neshledal žádných pochybení ani závad 
 

2)  bere na vědomí 

Zápis schůze Finančního výboru Zastupitelstva MOb Petřkovice ze dne 12.9. 2011, kdy při čerpání 

dotací a grantů nebyly zjištěny nedostatky 

 

 
 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

 

  v zastoupení 

  Ing. Kristián Gebauer 

  člen rady 

 


