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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE 

 

 

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 

ZE DNE 19.9. 2013 

(usnesení č. 151/14  – 157/13) 

 
151/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  určuje  

za ověřovatele zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice Mgr. Moniku 

Konečnou a Mgr. Evu Papírníkovou 

 
152/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  bere na vědomí  

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Hurtíka a pana Petra Gajdečky  o ověření zápisu z 13. 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 18.6. 2013 

 
153/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1)  schvaluje  

předložený program 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice, konaného dne 

19.9. 2013 

 
154/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

usnesení rady města č.1868/ZM1014/26 ze dne 26.června 2013, kterým rozhodlo v souvislosti s 

rozdělením volných zdrojů u ZBÚ o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu 

Petřkovice ve výši 4 000 tis. Kč na akci 8739 Kulturní dům Petřkovice - energetická opatření 

 

2) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 20/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí  na pol. 4221, ÚZ 95, ORG 8739 ......  o  4 000  tis.  Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3392, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 8739 ..................... o  4 000  tis.  Kč  

 

3) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7626/RM1014/101, která na své schůzi dne 25.6.2013 schválila 

poskytnutí účelového neinvestičního transferu našemu městskému obvodu ve výši 2 800,- Kč, 

jako refundaci nákladů spojených s finančním příspěvkem SMO na čipování psů za období od 

1.1. do 31.5.2013 
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4) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 21/2013, kterým se: 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí  na pol. 4121, ÚZ 1031..........................  o  3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031...................................................  o  3 tis. Kč 
 

5) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7766/RM1014/102 ze dne 23. července 2013, kterým schválila 

rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu městského obvodu Petřkovice zapojují finanční 

prostředky ve výši 675 862,40  Kč v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost určené pro 

ZŠ Hlučínská  136, Ostrava – Petřkovice 

 

6) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 23/2013 kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  

na pol. 4116, ÚZ 32533123 ………………………………………………………  o  575 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 32133123 ………………………………………………………  o  101 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery  

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32533123 ……………………………………………..  o  575 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32133123 ……………………………………………..  o  101 tis. Kč 

 

7) bere na vědomí 

usnesení rady města č. 7769/RM1014/102, která na své schůzi ze dne 23. července 2013 

schválila (ve vazbě na usnesení ZM č. 1866/ZM1014/26 ze dne 26.6.2013, kterým byla 

schválena Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2012 – závěrečný 

účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody) níže uvedené rozpočtové 

opatření 

  

8) schvaluje  

rozpočtové opatření č. 24/2013 kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na po. 4121, ÚZ 6402 ........................   o   12 tis. Kč 

- sníží financování na pol. 8115 ................................................................................   o   12 tis. Kč 
 

9)schvaluje 

rozpočtové opatření č. 28/2013 kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 3399, pol. 5031 .................................................................  o   4 tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 3392, pol. 5021 ................................................................   o   6 tis. Kč 
 

10) ukládá  

Radě městského obvodu Petřkovice realizovat schválené rozpočtové opatření  

Z.: rada                                                                                                   T.: 30.9. 2013 

 
155/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  
 

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Petřkovice na rok 2014 

 
156/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje  

povolení splátek za dlužné nájemné za byt č. 2 na ulici Petřkovické č.p. 334 v Ostravě – 

Petřkovicích  manželům Ivaně a Oldřichu Suchanovým, trvale bytem Petřkovická 334, Ostrava – 

Petřkovice, ve výši  43.160,- Kč, jedná se o dluh za měsíce  07/2012, 08/2012, 01/2013,  
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02/2013,  03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013 a 08/2013, jmenovaní uhradí svůj dluh v čtyřiceti 

třech splátkách a to 42 splátek  po 1 000,-- Kč a jedna ve výši 1 160,-- Kč, a splatnost 

jednotlivých splátek je k 30. dni v měsíci počínaje měsícem říjen 2013 

 
157/14 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

došlé žádosti o dotace a granty na rok 2013 
 

2) rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací a grantů pro 2. pololetí roku 2013 z rozpočtu MOb Petřkovice 

takto:  
     

TJ Petřkovice 15 000 na provozní náklady v 2. pololetí r. 2013 

Svaz důchodců České 

republiky, o.s., místní 

organizace O.- Petřkovice 

30 000 na činnost v 2. pololetí 2013 (kulturní vystoupení 

organizovaná pro širokou veřejnost, klubová 

činnost) 

FC ODRA Petřkovice 80 000 úhradu energií, včetně zálohových plateb, na 

údržbu a ošetřování trávníku a na rekonstrukci 

trávníku, na pronájem tělocvičen, na úhradu 

cestovních nákladů k zápasům jednotlivých 

kategorií, na materiální zabezpečení jednotlivých 

kategorií, na úhradu startovného na turnajích 

mládežnických kategorií 

Sbor dobrovolných hasičů 

Petřkovice 

 15 000 na akce a činnost ve 2. pololetí 2013 

 

 3) schvaluje  

rozpočtové opatření číslo  25/2013, kterým se: 

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

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

- zvýší běžné výdaje na § 4359, pol. 5222 (Sdružení důchodců)……………….  o     30  tis. Kč 

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

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5222   (SDH) …………………………… o     15  tis. Kč 
 

4)  ukládá 

starostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

Z.:  starosta                                                                                                          T.:      30.9.2013  
 

5) zmocňuje 

starostu k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

Z.:  starosta                                                                                                          T:      15.10.2013 

 

 
 

 Ivo Mikulica Jiří Dřevjaný 

 Starosta Místostarosta 

 městského obvodu Petřkovice městského obvodu Petřkovice 

 

 
   v zastoupení 

   Ing. Kristián Gebauer 

  člen rady 


