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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 13.12. 2012 

(usnesení č. 111/11  –  121/11) 

 

111/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice p. Jarmilu Ne-

vímovou a p. Roberta Chlapka 

 

112/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu p. Mgr. Moniky Konečné a Mgr. Evy Papírnikové o ověření zápisu 

z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 20.9. 2012 

 

113/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

13.12. 2012 

 

114/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

vyrovnaný rozpočet městského obvodu Petřkovice na rok 2013 ve výši 18 760 tis. Kč dle předlo-

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

PŘÍJMY CELKEM:                          18 760 

V tom:  

Běžné příjmy (daňové + nedaňové)                            5 113  

Dotace                            8 957 

Převody ze SF                               130 

Kapitálové příjmy                            2 100  

Konsolidace příjmů                        -      130  

Financování celkem                            2 590 

CELKOVÉ ZDROJE                          18 760      
  

VÝDAJE CELKEM:                          18 760 

V tom:  

Běžné výdaje                          13 705 

Konsolidace výdajů                       -       130  

Kapitálové výdaje                            5 185 

CELKOVÉ VÝDAJE:                          18 760 
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2)  schvaluje 

rozpočtový výhled městského obvodu Petřkovice na roky 2014 – 2016 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 2013 dle předloženého návrhu 

 
115/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5460/RM1014/70 ze dne 25.9.2012, kterým schválila rozpočtové opatření 

o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 2 760 tis. Kč na akci „Energetická opatření kultur-

ního domu Ostrava – Petřkovice – výplně otvorů“ 

 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 26/2012, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí  na pol. 4121, ÚZ 93 .....................  o   2 760  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5171, ÚZ 93 ….........................................    o   2 760  tis. Kč 
 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5599/RM1014/72  ze dne 9. října 2012, kterým schválila rozpočtové opat-

ření, kterým se našemu městskému obvodu navýší běžné výdaje na zajištění voleb do zastupitel-

stev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012  

 

4) schvaluje  

rozpočtové opatření č.  28/2012, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery  z VPS SR  na pol. 4111, ÚZ 98193 ...........  o   30  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5019, ÚZ 98193 ….....................................  o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5021, ÚZ 98193 ….....................................  o   16  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5032, ÚZ 98193 ….....................................   o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5039, ÚZ 98193 ….....................................   o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5139, ÚZ 98193 ….....................................   o     4  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5151, ÚZ 98193 ….....................................   o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5153, ÚZ 98193 ….....................................   o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5154, ÚZ 98193 ….....................................   o     2  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115,  pol. 5156, ÚZ 98193 ………………………….   o     1  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6115 , pol. 5175, ÚZ 98193 ….....................................   o     2  tis. Kč 
 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 5599/72 ze dne 9. října 2012, kterým schválila rozpočtové opatření,  kte-

rým byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na IV. čtvrtletí r. 2012 na úhradu nákladů 

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

šemu obvodu byla schválena částka  32 922,- Kč 

 

6) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 30/2012, 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 
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7) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1383/ZM1014/19 ze dne 24. října 2012, kterým schvá-

lilo rozpočtové opatření, kterým rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a ji-

ných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu, sociální péče a kultury pro městský obvod 

Petřkovice ve výši  2 590 tis. Kč na realizaci projektu „Revitalizace  hřiště u fotbalového stadi-

onu v Ostravě – Petřkovicích“ a zároveň schválilo příslušné rozpočtové opatření 

 

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 32 /2012, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 160 ..................... o      125  tis. Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 160 ......................... o   2 465  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5137, ÚZ 160  ……………………………  o      125  tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121, ÚZ 160  ………………………   o   2 465 tis.  Kč 
 

9) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 35/2012, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5021 ………………………………………….. o    20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5424 ………………………………………….. o    17 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3639, pol. 5021 ………………………………………….. o      5 tis. Kč 

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

- sníží běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ………………………………………….. o      2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5424 ………………………………………….. o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3745, pol. 5011 ………………………………………….. o      5 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6112, pol. 5023 ………………………………………….. o    15 tis. Kč 

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

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 ………………………………………….. o      6 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5032 ………………………………………….. o      2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5011 …………………………………………. o    71 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5031 …………………………………………. o    17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5032 …………………………………………. o      7 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5031 ………………………………………….  o    10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6112, pol. 5032 …………………………………………. o    10 tis. Kč 
 

10) bere na vědomí 

usnesení zastupitelstvo města č. 1484/ZM1014/20 ze dne 5.12. 2012, kterým schválilo rozpoč-

tové opatření, kterým se našemu městskému obvodu poskytne neinvestiční transfer ve výši 

311 503,- Kč, v návaznosti na rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her za rok 2012, 

kdy tyto výdaje nebudou sledovány pod účelovým znakem 

         

11) schvaluje 

rozpočtové opatření č.  37/2012 kterým se: 

-.zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 99…..................... o    312  tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901……………………. ………………… o    312  tis. Kč 
 

12)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 31.12. 2012 

 
116/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí  
 

Protokol o dílčím přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu Pet-
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řkovice za období od 1.1. do 30.9. 2012, které provedla společnost TOP AUDITIG, spol. s r.o., 

Brno  

 
117/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) žádá  

Zastupitelstvo města Ostravy o vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 606 zahrada o výměře 
305 m

2 
v kat. úz. Petřkovice u Ostravy  

 

2) žádá  

Zastupitelstvo města Ostravy o stanovení podmínek prodeje do případného vyhlášení záměru 
prodeje tohoto pozemku takto: 
- pozemek bude zastavěn stavbou občanské vybavenosti nebo bytovým domem 
- žádost o odkoupení bude obsahovat nabídkovou cenu a účel využití pozemku 
- rada městského obvodu rozhodne o nejzazším termínu pro možnost podání žádosti o odkoupení 

pozemku 
 

3) ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat tuto žádost Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice spolu s 
žádostí o stanovení podmínek prodeje majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                      T.: 15.1. 2013 

 
118/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo  

žádost p. Lenky Grobařové, Vratimov - Horní Datyně ze dne 12.9.2012, o změnu územního 

plánu u pozemků parc.č. 850/1 a 850/2, oba v k.ú. Petřkovice  u Ostravy 

 

2) nesouhlasí  

se změnou územního plánu u pozemků parc.č. 850/1 a 850/2 oba v k.ú. Petřkovice u Ostravy, z 

využití ,,Orná půda“ na ,,Plocha pro bydlení individuální“, důvodem je špatná dostupnost 

pozemků 

 

3) ukládá 

vedoucímu odboru výstavby informovat žadatelku o rozhodnutí zastupitelstva 

 
119/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

l) rozhodlo 

prodat pozemek parc.č. 12/30 ostatní plocha o výměře 27 m2, který byl geometrickým plánem č. 

1634-135/2011 ze dne 3.8. 2011 oddělen z pozemku parc.č. 12/2, v kat. území Petřkovice u Os-

travy, obec Ostrava, p. Martě Adámkové, Balbínova 838/1, Ostrava - Petřkovice, za dohodnutou 

kupní cenu 13.500,- Kč 

 

2) zmocňuje 

starostu k podpisu kupní smlouvy  

Z.: starosta                                                                         T.: 31.12. 2012 

 
120/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení pozemku  parc.č. 88/2 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 
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2) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc.č. 88/2 zastavěná plocha o výměře 1 m
2
 v 

kat. úz. Petřkovice u Ostravy, který je zastavěn stavbou žadatelky 
 

3) ukládá 

ved. odboru výstavby zaslat toto souhlasné stanovisko zastupitelstva městského obvodu spolu s 
žádostí žadatelky majetkovému odboru MMO   
Z.: ved. odboru výstavby                                                                T.: 15.1.  2013 

 
121/11 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  stanoví 

termíny konání Zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice v 1. pololetí 2013 takto: 

21.3. 2013 a 20.6. 2013  

 

 

 
               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 
 


