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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 21.6. 2012 

(usnesení č. 87/9  –  101/9) 

 
87/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Petra Gajdečku 

a p. Rudolfa Schmucha 

 
88/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatele zápisu p. Davida Michalíka o ověření zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva měst-

ského obvodu Petřkovice, konaného dne 15.3. 2012 

 
89/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený a doplněný program 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, kona-

ného dne 21.6. 2012 

 

 
90/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 3855/RM1014/50 ze dne 6.3. 2012, kterým schválila v návaznosti na dopis 

Krajského úřadu MSK ze dne 9.1.2012 o snížení souhrnného dotačního vztahu pro rok 2012,  

změnu částky na jednoho žáka, a to na 1 392,7156 Kč namísto původní částky  1 400,627 Kč na 

žáka 

 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2012 kterým se: 

-  sníží přijaté neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV na pol. 4112 ……………..  o    4 tis. Kč 

-  sníží běžné výdaje na  § 3111, pol. 5331 ………………………………………….  o    1 tis. Kč 

-  sníží běžné výdaje na § 3113, pol. 5331 …………………………………………..  o    3 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení Rady města č. 3929/RM1014/52, ze dne 20.3.2012, kterým se našemu městskému 

obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 1 mil. Kč na stavební práce za účelem opravy a 

zajištění energetických opatření hasičské zbrojnice v Ostravě – Petřkovicích 
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4) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  10/2012 kterým se: 

-  zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 ………………   o  1 000 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 ……………………………….   o  1 000 tis. Kč 

  

5)  bere na vědomí 
 

usnesení rady města č. 4277/56 ze dne 17.4. 2012, kterým schválila rozpočtové opatření,  kterým 

byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS stát. rozp. na II. čtvrtletí r. 2012 na úhradu nákladů 

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

našemu městskému obvodu byla schválena částka  37 760,-  Kč 

 

6)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13/2012 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. 4296/RM1014/57 ze dne 24.4. 2012, kterým se do rozpočtu 

městského obvodu Petřkovice zapojují finanční prostředky ve výši 1 013 793,60 Kč v rámci 

operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ určené pro Základní školu  Ostrava 

– Petřkovice 

 

8)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 14/2012, kterým se: 

-  zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  

   na pol. 4116, ÚZ 32533123 ……………………………………………………..    o     862  tis. Kč 

   na pol. 4116, ÚZ 32133123 ……………………………………………………..    o     152  tis. Kč 

-  zvýší neinvestiční transfery  

   na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32533123 ……………………………………….........    o     862 tis. Kč 

   na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32133123 ……………………………………….........    o     152 tis. Kč 

 

9)  bere na vědomí 

           usnesení rady města č. 4326/RM 1014/57 ze dne 24. dubna 2012, kterým rozhodla o poskytnutí  

           investiční dotace ve výši 3 046 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 1 954 tis. Kč na opravu a 

           energetická opatření hasičské zbrojnice v Ostravě – Petřkovicích a dále o poskytnutí neinvestiční 

           dotace ve výši 400 tis. Kč na dokumentaci demolice domu č.p. 133 na ulici Hlučínské  

 

10)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 15/2012, kterým se: 

- zvýší  investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 .......................... o  3 046 tis. Kč 

- zvýší  neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 ………………... o  2 354 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na  § 5512, pol. 6121, ÚZ 3500,. ORG 8734 ……………  o  3 046 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 …………………………………  o  1 954 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169, ÚZ 93 …………………………………   o    400 tis. Kč  
 

 

11)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 30.6.  2012 
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91/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje 

předložený Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice – za rok 2011  a  souhlasí  s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 
 

2)  schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření městského obvodu  Ostrava -Petřkovice za rok 

2011 vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno na základě přezkoumá-

vání ve dnech 03. až 04.04. 2012, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření nebyly zjiš-

těny žádné chyby a nedostatky. 
 

3) rozhodlo 

o převodu kladného hospodářského výsledku Základní školy Ostrava –  Petřkovice , Hlučínská 

136 za rok 2011 ve výši 46 065,72 Kč do rezervního fondu ZŠ a následně jeho použití  na úhradu 

zvýšených  nákladů na provoz tělocvičny 
 

4) rozhodlo 

o převodu kladného hospodářského výsledku Mateřské školy U Kaple 670 Ostrava – Petřkovice za 

rok 2011 ve výši 907,22 Kč do rezervního fondu MŠ 

  

92/9  Zastupitelstvo městského obvodu 
 

1)  bere na vědomí 

        volné zdroje za rok 2011 k zapojení do rozpočtu roku 2012 ve výši   1 783 213,48  Kč 

     

       2) rozhodlo 

z důvodů neplnění rozpočtu v oblasti příjmů, a to za místní a správní poplatky z výherních hracích 

přístrojů z důvodů změny zákonů o loteriích schválené  27.12.2011 a z prodejů obecních pozemků, 

o zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2012 takto: 
  

rozpočtové opatření č. 16/2012, kterým se: 

          - zvyšují příjmy na pol. 8115 ……………………………………………………..   o     420 tis. Kč 

          - snižují příjmy na  pol. 1347 ……………………………………………………..   o     191 tis. Kč 

          - snižují příjmy na  pol. 1361 ……………………………………………………..   o       80 tis. Kč 

          - snižují příjmy na § 3639, pol. 3111 ……………………………………………..   o     149 tis. Kč 
 

          - zvyšují příjmy na pol. 8115  .................................................................................  o  1 363 tis. Kč 

          - zvýší běžné výdaje na  § 3612, pol. 5171 .............................................................  o     600 tis. Kč 

          - zvýší běžné výdaje na §  6409, 5901  …………………………………………..   o     763 tis. Kč 

 

93/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

Finanční vypořádání se sociálním fondem MO Petřkovice za rok  2011 ve výši   12 171,--  Kč a 

jeho zapojení do rozpočtu  roku 2012 
 

2) schvaluje 

rozpočtové opatření číslo  17/2012, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ....................................................................................    o   13  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  ....................................................   o   13  tis. Kč 

 

94/9  Zastupitelstvo městského obvodu 
 

1)  nesouhlasí 

se stanoviskem Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 24.1. 2012, usnesení  č. 422/29, kterým 
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se uděluje souhlas se změnou územního plánu pro pozemky parc. č. 1454/1 a 1454/22 v k. ú. Petř-

kovice u Ostravy ze zóny sportoviště na zónu lehký průmysl 
 

2)  ukládá 

starostovi zaslat na ÚHA MMO nové stanovisko zastupitelstva městského obvodu, kterým se ne-

souhlasí se změnou  územního plánu pro pozemky parc. č. 1454/1 a 1454/22 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy ze zóny sportoviště na zónu lehký průmysl 

Z.: starosta       T.: 15.7. 2012 
 

95/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 99/15 ostatní plocha o výměře celkem 25 m
2
, který byl geometrickým plá-

nem č. 1693-33/2012 ze dne 15.5. 2012 oddělen z pozemku parc.č. 99/12, v kat. území Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava, p. Jindřichu Veličkovi,  Hlučínská č.p. 121,  Ostrava - Petřkovice, za do-

hodnutou kupní cenu 12.500,- Kč (500,- Kč/1 m
2
) 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                                   T.: 15.7. 2012 
 

96/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

l)  rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 1234/3 trvalý travní porost o výměře celkem 598 m
2
 v kat. území Petřko-

vice u Ostravy, obec Ostrava, manželům RNDr. Pavlu Najmanovi a Mgr. Marcele Najmanové, oba 

bytem  Na Landeku 668,  Ostrava - Petřkovice, za dohodnutou kupní cenu 179.400,- Kč (300,- Kč/ 

m
2
) 

 

2)  zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                                   T.: 15.7. 2012 
 

97/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  projednalo 

došlou žádost  majetkového odboru MMO ze dne 22.5. 2012 o stanovisko zastupitelstva měst-

ského obvodu k záměru prodeje pozemků  parc.č. 1771/7 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

parc.č. 1771/8 zahrada a  parc.č. 1776/30 orná půda o celkové výměře 120 m
2
 v kat. úz. Petřkovice 

u Ostravy 
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 1771/7 ostatní plocha – ostatní ko-
munikace, parc.č. 1771/8 zahrada a parc.č. 1776/30 orná půda o celkové výměře 120 m

2
 v kat. úz. 

Petřkovice u Ostravy 
 

3)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetko-
vému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 10.7. 2012 

 
98/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 1771/2 zahrada v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 1771/2 zahrada o výměře 913 m
2
 v kat. 

úz. Petřkovice u Ostravy. 
 

3)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.7. 2012 

 

99/9  Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku  parc.č. 32 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 32 ostatní plocha o výměře cca  
22 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn stavbou žadatelů  

 

3)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat  toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelů majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                 T.: 15.7. 2012 

 

100/9 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  projednalo 

došlou žádost  majetkového odboru MMO ze dne 22.5. 2012 o stanovisko zastupitelstva měst-

ského obvodu k záměru prodeje části pozemku  parc.č. 12/2 zastavěná plocha, a k záměru odkupu 

části pozemku parc.č. 12/28 ostatní plocha, vše v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 12/2 zastavěná plocha o vý-
měře 27 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

3)  vydává  

souhlasné stanovisko k záměru města koupit část pozemku parc.č. 12/28 ostatní plocha o výměře 
3 m

2
 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

4)  ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat tyto souhlasná stanovisko zastupitelstva městského obvodu majetko-
vému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                 T.: 10.7. 2012 

 

101/9 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 2. pololetí 2012 takto: 

20.9. 2012 a 13.12. 2012  

 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


