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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 20.9. 2012 

(usnesení č. 102/10  –  110/10) 

 
102/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Moniku 

Konečnou a Mgr. Evu Papírnikovou 

 
103/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Petra Gajdečky a p. Rudolfa Schmucha o ověření zápisu z 9. zase-

dání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 21.6. 2012 

 
104/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený a doplněný program 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, kona-

ného dne 20.9. 2012 

 
105/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

usnesení rady města č. 4860/RM 1014/64 ze dne 26. června 2012 o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 87 tis. Kč na opravu a energetická opatření hasičské zbrojnice v Ostravě – Petřko-

vicích a dále o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 104 tis. Kč na dokumentaci demolice 

domu č.p. 133 na ul. Hlučínská 
 

2)  schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19/2012 kterým se: 

- zvýší přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 …….....................................  o   191 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5171, ÚZ 93 ….............................................  o     87 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3612, pol. 5169, ÚZ 93 …….........................................  o   104 tis. Kč 

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5065/65 ze dne 26. července 2012, kterým schválila rozpočtové opatření, 

kterým byly na účet města přijaty prostředky ze stát. rozpočtu na III. čtvrtletí r. 2012 na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany  

dětí, a našemu obvodu byla schválena částka  32.922,- Kč 
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4) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  21/2012 kterým se: 

-  zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, ÚZ 98216 ....................................  o   33 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 98216 ............................................    o   25 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 98216..............................................  o     6 tis. Kč 

-  zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5032, ÚZ 98216  ...........................................    o     2 tis. Kč 

 

5)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                  T.: 30.9. 2012 

 
106/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  
 

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2013 

 
107/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace,  granty a úhrady za služby na  rok  2012 

 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů  pro 2. pololetí roku 2012 z rozpočtu MOb Petřkovice 

takto:  

     

FC ODRA Petřkovice 80 000 na financování dopravy hráčů k utkání, na 

pravidelnou údržbu a drobné úpravy hracích 

ploch areálu a na úhradu plateb za elektřinu, plyn 

a vodu včetně zálohových plateb za 2. pololetí 

2012  

                                                                 

v Petřkovicích   a na zálohové platby za 

elektřinu, plyn a vodu 

TJ Petřkovice 15 000 na provozní náklady, úhradu plateb za elektřinu, 

plyn a vodu včetně záloh za 2. pololetí r. 2012 

Sbor dobrovolných 

hasičů Petřkovice 

 10 000 na akce a činnost ve 2. pololetí 2012, na nákup 

sportovních dresů a ukončení roku 

Český svaz včelařů, ZO 

Petřkovice 

5 000 na činnost ve 2. pololetí 2012 

Klub důchodců  

smíšený 

15 000 na činnost a úhradu kulturních akcí ve 2. pololetí 

2012 

paní Alena Gajdečková 5 000 na obnovu a provoz zázemí sportovního hřiště na 

ul. Balbínova 

 

3) rozhodlo 

o úhradě služeb z rozpočtu městského obvodu Petřkovice pro 2. pololetí roku 2012 takto: 
 

Klub seniorů – ženy           10 000  - na úhradu zájezdu ve 2. pololetí r. 2012  
         

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.:  starosta                                                                                                            T.:      30.9.2012  
 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.:  starosta                                                                                                            T:      15.10.2012 
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6) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 24/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na  § 6409, pol. 5901 ................................................................  o 140 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222  (dotace TJ Petřkovice) ……………….. o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3419, pol. 5222 (FC Odra) ……………………………...  o   80 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5169 (klub seniorů – ženy) …………………. o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (klub seniorů – smíšený) ……………… o   15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222 (SDH) …………………………………  o   10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 ( včelaři) ………………………………  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3429, pol. 5222 (p. Gajdečková) ………………………  o     5 tis. Kč 

 

108/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) ruší  

své usnesení č.  94/9 ze dne 21.6. 2012, které se týká stanoviska ke změně  územního plánu pro 

pozemky parc. č. 1454/1 a 1454/22 v k. ú. Petřkovice u Ostravy  
 

2) 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 

 

109/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku  parc.č. 601/4 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
 

2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 601/4 ostatní plocha o výměře cca 

29 m2 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn drobnou stavbou žadatele  
 

3) ukládá 

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

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.10.  2012 

 

110/10 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1900/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy o 

výměře cca 1100 m2,  za účelem rozšíření zahrady 
 

2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 1900/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, v pozemku je 

uložena funkční kanalizace  
 

3) ukládá 

starostovi odpovědět žadatelce o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.: starosta                                                                                           T.: 30.9. 2012 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 
 

  v zastoupení 

  Ing. Kristián Gebauer 


