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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 18.6. 2013 

(usnesení č. 140/13  – 150/13) 

 
140/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice JUDr. Josefa 

Hurtíka a pana Petra Gajdečku 

 
141/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Martina Pražáka a p. Rudolfa Schmucha a  o ověření zápisu z 12. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 21.3. 2013 

 
142/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

18.6. 2013 

 
143/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený Závěrečný účet městského obvodu Petřkovice za rok 2012, a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

 

2)  schvaluje  

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

2012, vyhotovenou auditorem firmou TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno, na základě přezkou-

mávání ve dnech 22. až  23.04. 2013, která konstatuje, že při přezkoumávání hospodaření nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky 

 

3) rozhodlo 

o převodu kladného hospodářského výsledku  příspěvkové organizace Základní škola Ostrava –  

Petřkovice, Hlučínská 136, za rok 2012 ve výši   13 044,72 Kč, do rezervního fondu ZŠ        
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144/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
 

Volné zdroje za rok 2012 k zapojení do rozpočtu roku 2013 ve výši  2 422 850,17 Kč 

 

2) rozhodlo          
 

o zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2013 takto: 

-  na opravu plotu MŠ  …………………………………………………...…….…….  450 tis. Kč 

-  na nákup pluhu a sypače   ………………………………………………..….…….  300 tis. Kč 

- na opravu chodníku u ZŠ č.p. 2 a 3 ……………………………….........……...…...  110 tis. Kč 

- na opravu oplocení u ZŠ č.p. 2 a 3    .........................................................................  110 tis. Kč 

-  na vybavení zahrady MŠ – prolézačky ……………………..………………..……. 100 tis. Kč 

-  na osvětlení hřiště U Jana ……………………………………...………………….. 100 tis. Kč 

-  na opravu ulice Do Luk …………………………………………...……………….  300 tis. Kč 

-  nespecifikované rezervy ………………………………………………..…………. 953 tis. Kč 

 

3) schvaluje 

- rozpočtové opatření č. 13/2013 kterým se: 
 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ..............................................................................  o  2 423 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na  § 3111, pol. 5171 ..........................................................  o     450 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na  §  3745, pol. 6123  …………..…………………...  o     300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  2219, pol. 5171 ……………………………………..  o     110 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5171 ..........................................................  o     110 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5137 ………………….....………………...  o     100 tis. Kč 

- zvýší investiční výdaje na § 3412, pol. 6121 …………………….....………….  o     100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 ……………………………......……  o     300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 ………………......…………………  o     953 tis. Kč 

 

145/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
 

finanční vypořádání se sociálním fondem MO Petřkovice za rok 2012 ve výši  11 428,- Kč a jeho 

zapojení do rozpočtu  roku 2013. 

 

2) schvaluje 
 

rozpočtové opatření číslo  14/2013, kterým se: 

- zvyšují příjmy na pol. 8115  ...................................................................................  o   12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88  ..................................................  o   12 tis. Kč 

 
146/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 
 

účetní závěrku  městského obvodu Petřkovice  zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2012 za 

účetní období od 1.1.2012 – 31.12.2012 

 

2) schvaluje  
 

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní 

období roku 2012 ve výši  15 428 474,20 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období 

(účet 432) 
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147/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7190/RM1014/95 ze dne 14. května 2013, kterým schválila rozpočtové 

opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky z VPS SR na I. pololetí r. 2013 na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany  

dětí, našemu obvodu byla schválena částka 70 564,- Kč 
  

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 15/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté transfery z VPS SR na pol. 4116, ÚZ 13011 ...................................  o    71  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 ...........................................  o    53  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5031, ÚZ 13011............................................  o    13  tis.  Kč 

- zvýší běžné výdaje na §  4329, pol. 5032, ÚZ 13011  .........................................  o      5  tis.  Kč 

             

3) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 17 /2013, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901………..……………..………………….   o    50 tis. Kč 

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

4)  ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 30.6. 2013 

 
148/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku  parc.č. 581/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy 

 

2) bere na vědomí 

zpracovaný znalecký posudek č. 1752-28/2013, který z pozemku parc.č. 581/1 oddělil část a 

nově označil jako pozemek parc.č. 581/9 o výměře 103 m
2
 

 

3) vydává  

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 581/1 zastavěná plocha, dle geo-

metrického plánu č. 1752-28/2013 nově označenou jako 581/9 ostatní plocha, o výměře 103 m
2
, 

v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, za účelem zřízení přístupové a manipulační plochy pro opravy 

sousedící nemovitosti  

 

4) ukládá  

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

žádostí žadatele majetkovému odboru MMO   

Z.: ved. odboru výstavby                                                                  T.: 15.7.  2013 

 
149/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlou žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 604/1 o výměře cca 250 m
2
  v kat. úz. Petřko-

vice u Ostravy,  který sousedí s RD žadatelů a žadatelé jej mají v nájmu 
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2) nesouhlasí  

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 604/1 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy, přes tento po-

zemek popř. v jeho těsné blízkosti může být v letošním roce budována stavba ,,Splašková kanali-

zace Ludgeřovice“ 

 

3) rozhodla,  

že nemá záměr do doby ukončení výstavby kanalizace tento pozemek prodat 

 

4) ukládá 

starostovi odpovědět žadatelům o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.: starosta                                                                                 T.: 10.7. 2013 

 

150/13 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

o záměru odkoupení pozemku parc.č. 1448/4 zastavěná plocha o výměře 22 m
2
 a části pozemku 

parc.č. 1448/3 ostatní plocha, který je dle geometrického plánu č. 1751-27/2013 ze dne 6.5. 2013 

nově označen jako pozemek parc.č. 1448/5 ostatní plocha o výměře 1306 m
2
, vše kat. území 

Petřkovice u Ostravy, pozemky jsou součástí sportoviště 

 

2) ukládá 

starostovi tento záměr předložit Radě města Ostravy k udělení předchozího souhlasu  

Z.: starosta                                                                                            T.: 10.7. 2013 

 

 

 

 

 
 

               Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

                 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 


