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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 16.12.2020

číslo usnesení Materiál Název

0120/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0129/20 Schválení programu 11. zasedání ZMOb Plesná

0121/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0130/20 Zpráva ověřovatelů z 10. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 09.09.2020

0122/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0131/20 Určení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání ZMOb

Plesná

0123/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0132/20 Informace o činnosti Rady městského obvodu

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb

Plesná

0124/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0136/20 Návrh řešení dopravní situace na ulici Karla

Svobody od křižovatky s ulicí Vlnitou po křižovatku

s ulicí Liščí á Výsledky ankety občanů bydlících V

dané lokalitě k uvedenému návrhu

0125/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0135/20 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2020

0126/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0126/20 Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města

Ostravy, městského obvodu Plesná

0127/ZMOb-Ple/1822/1 1 ZMOb/O 128/20 Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2021

0128/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0127/20 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO,

městského obvodu Plesná na léta 2022 - 2024

0129/ZMOb-Ple/ 1822/ 11 ZMOb/0125/20 Následná kontrola poskytnutých dotací V roce 2020

0130/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0133/20 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi

obcí a členem zastupitelstva MOb Plesná pro rok

2021

0131/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0134/20 Termíny zasedání ZMOb Plesná

0132/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0122/20 Souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č.

219/1 V k.ú. Stará Plesná a pronájem části tohoto

pozemku

0133/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0123/20 Vyjádření k umístění stavby “ Budovy Géčkoa“

0134/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0124/20 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 962/2 V k.ú.

Stará Plesná

0135/ZMOb-Ple/1822/11 ZMOb/0121/20 Záměr prodeje pozemku parc. č. 186 V k.ú. Nová
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0129/20

Schválení programu 11. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0120IZMOb-Plel1822l11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje , V

program 11. zasedání ZMOb Plesná, PO UPRAVE

ZMOb/0130/20

Zpráva ověřovatelů z 10. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 09.09.2020

Usnesení číslo: 0121/ZMOb-PIe/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

zprávu ověřovatelů z 10. zasedání ZMOb Plesná Ing. Miloslava Mužíka a pana Petra Peterka

ZMOb/0131/20

Určení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0122/ZMOb-Ple/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 11. zasedání ZMOb Plesná Mgr. Márii Kňurovou a Ing. Ivo Babiše

ZMOb/0132/20

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0123IZMOb-Plel1822l11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná V období od 10. zasedání ZMOb Plesná

do 11. zasedání ZMOb Plesná

2) bere na Vědomí

informaci předsedy Kontrolního á Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů

©ŠÝŘÁWÁEH
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0136l20

Návrh řešení dopravní situace na ulici Karla Svobody od křižovatky s ulicí Vlnitou po

křižovatku s ulicí Liščí a Výsledky ankety občanů bydlících v dané lokalitě k uvedenému

návrhu

Usneseni číslo: 0124IZMOb-Plel1822111

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

seznámení s výsledky ankety občanů ohledně dopravní situace ulice K. Svobody V daném úseku,

dle předloženého materiálu

2) ukládá

radě MQb Plesná svolat pracovního jednání V dané věci, za přítomnosti odboru dopravy MMO,

Policie CR atd.

ZMOb/0135/20

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020

Usnesení čislo: 0125/2M0b-Plel1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020:

sníží se převody mezi statutárním městem a městským obvodem Plesná — příjmy

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org.624 o 11 500 tis. Kč

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 624 o 2 688 tis. Kč

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3595, org. 624 o 3 955 tis. Kč

sníží se kapitálové výdaje na akci

na§ 6171, pol. 6121,UZ 3500, org.24000300000 o 11 500 tis. Kč

Rekonstrukce budovy úřadu

sníží se kapitálové vydaje — účelově neurčené

na § 6171 pol. 6121, UZ 3595,0RG 2400003000000 o 2 434 tis. Kč

Rekonstrukce budovy úřadu

na § 2212 pol. 6123, ÚZ 3590 o 400 tis. Kč

na § 2212 pol. 6123, UZ 3595 o 500 tis. Kč

Pořízení traktoru s příslušenstvím

na § 3341 pol. 6122, ÚZ 3590 o 141 tis. Kč

Oprava a investice do rozhlasu

na § 3744 pol. 6121, ÚZ 3590, ORG 2400013000000 o 190 tis. Kč

Sanace a rekonstrukce havarijního stavu svahu V parku V centru Plesné

@STRAWA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

na § 3745 pol. 6122, ÚZ 3590 o 15 tis. Kč

Nákup štčpkovače

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400007000000 o 149 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev A-ulDobroslávicka, 26.dubna

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400008000000 o 179 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev B-ul.Vlnita, K. Svobody

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400009000000 o 50 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev C-ul. K. Svobody

na § 2221 pol. 6121, ÚZ 3595,0RG 2400011000000 o 3 tis. Kč

Revitalizace autobusových zastávek

na § 3412 pol. 6121, ÚZ 3595,0RG 2400006000000 o 500 tis. Kč

na § 3412 pol. 6121, UZ 3590,0RG 2400006000000 o 37 tis. Kč

Výstavba hřiště Hrabek

na § 3632 pol. 6121, ÚZ 3595,0RG 2400004000000 o 140 tis. Kč

Chodníky-urnový háj

na § 6409 pol. 6901 ÚZ 3590 o 1 905 tis. Kč

Investiční rezerva z roku 2020

ZMOb/0126/20

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu

Plesná

Usnesení číslo: 0126IZMOb-Plel1822I11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná, dle

předloženého materiálu

ZMOb/0128l20

Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2021

Usnesení číslo: 0127IZMOb-Plel1822I11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

návrh rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2021

©ŠÝŘÁWÁEH
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

2) schvaluje

rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2021, a to jako rozpočet vyrovnaný:

- na straně příjmů — celkové zdroje 30.852 tis. Kč

- na straně výdajů — celkové výdaje 30.852 tis. Kč

3) svěřuje

Radě městského obvodu Plesná pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20%

upraveného rozpočtu. D0 stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se

přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů

4) pověřuje

účetní úřadu provést rozpis rozpočtu, včetně provádění technických změn rozpočtu

ZMOb/0127/20

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO, městského obvodu Plesná na léta 2022

- 2024

Usnesení číslo: 0128/ZMOb-Plel1822111

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Plesná na léta

2022 - 2024, PO UPRAVE

ZMOb/0125/20

Následná kontrola poskytnutých dotací v roce 2020

Usnesení číslo: 0129IZMOb-Plel1822111

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

dle předloženého materiálu vyúčtování dotací poskytnutých usnesením ZMOb Plesná:

č.0094/ZMOb-Plé/1822/8 ze dne 04.03.2020 subjektu Sbor dobrovolných hasičů Plesná (činnost

spolku včetně činnosti dětí a mládeže), ve výši 42.000,00 Kč na úhradu zimního soustředění

mladých hasičů a nákup vybavení pro zásahovou jednotku

č.0095/ZMOb-Plé/ 1822/8 ze dne 04.03.2020 subjektu Tělocvičná jednota Sokol Ostraya-Plesná

(činnost spolku), ve výši 27.000,00 Kč za opravu trávní sekačky a pojištění areálu na Zižkově

č.0093/ZMOb-Plé/ 1822/8 ze dne 04.03.2020 subjektu Spolek Klub důchodců Plesná, ve výši

22.000,00 Kč na úhradu nakupu dárkových karet, dopravy na zájezd a pohoštění

©ŠÝŘÁWÁEH
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0133/20

Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva MOb

Plesná pro rok 2021

Usnesení číslo: 0130/ZMOb-Ple/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

' návrh starosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem Petrem Peterkem, bytem_

zastupitelem MOb Plesná, na činnost V Zásahové jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2021

' navrh staros uzavřít dohodu o provedení práce s panem Petrem Jeřábkem, bytem_

*zastupitelem MOb Plesná, na činnost V Zásahové jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2021

' návrh starosty uzavřít dohodu o pracovní činnosti s paní Mgr. Marii Kňurovou, bytem

zastupitelkou MOb Plesná, na vedení a psaní

kroniky městského obvodu Plesná, včetně shromažďování a zpracování podkladů, pro rok

2021

' navrh místostarost uzavřít dohodu o rovedení práce spánem Pavlem Hrbáčem,

bytem starostou MOb Plesná, na činnost V

Zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2021

2) souhlasí

s uzavřením dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti dle bodu 1)

tohoto usnesení

ZMOb/0134/20

Termíny zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0131/ZMOb-Ple/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) stanovuje

termíny konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná V roce 2021 takto:

10.03.2021, 09.06.2020, 08.09.2021, 22.12.2021

ZMOb/0122/20

Souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 219/1 v k.ú. Stará Plesná a pronájem

části tohoto pozemku

Usnesení číslo: 0132/ZMOb-Ple/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

©ŠÝŘÁWÁEH
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

žádost manželů—o souhlas s umístěním

stavby (plechová bouda) na pozemku parc. č. 219/1 V k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná a o pronájem části tohoto

pozemku, vše dle předložených materiálů

2) bere na vědomí “

zápis z jednání Komise výstavby, údržby a ZP

3) bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná nesouhlasit s umístěním stavby (plechová bouda)

na pozemku parc. č. 219/1 V k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava,

svěřen městskému obvodu Plesná a nesouhlasit s pronájmem části tohoto pozemku dle bodu

1) tohoto usnesení

4) nesouhlasí

s umístěním stavby (plechová bouda) na pozemku parc. č. 219/1 V k.ú. Stará Plesná, který je ve

vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná a s pronájmem části

tohoto pozemku dle bodu 1) tohoto usnesení

5) ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 4) tohoto usnesení

ZMOb/0123/20

Vyjádření k umístění stavby “ Budovy Géčko"

Usnesení číslo: 0133IZMOb-Plel1822I11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

žádost Obchodního a společenského centra Ostrava s 01. s r.o. Krakovská 1256/24, 110

00 Praha 1, IČ: 27959058 prostřednictvím_projekce pozemních

staveb, Raisova 5, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory o souhlas s projektovou dokumentací pro

umístění stavby „ BUDOVY GÉČKO“.

Jedná se o novostavbu stavebních objektů S0.01 Obj. „“,A S0.02 Obj. „“,B S0.03 Tablet, S0.04

Opěrná zeď a dále o vybudování nových parkovacích ploch, chodníků, připojení na stávající

komunikaci Spojovací a inženýrské sítě technické infrastruktury. Stavba bude trvalá.
!

Učel užívání stavby:

S0.01 Obj. ,,A“ — jedná se o objekt s třemi nadzemní podlažími. Veškerá podlaží budou

využívána jako obchodní plochy se sociálním zázemím.

S0.02 Obj. „B“ - jedná se o objekt o čtyřech nadzemních podlažích. 1. NP bude využito pro

služby spojené s automobily (prodej doplňků, pneuservis apod.), 2. NP bude sloužit pro ordinace

lékařů + zázemí, ve 3. a 4. NP pak budou kancelářské prostory.

S0.03 Obj. ,,TABLET“ - jedná se o jednopodlažní otevřenou nadzemní konstrukci, která bude

umístěna nad pozemním parkovištěm. Tato bude rovněž sloužit pro parkování zákazníků a

klientů plánovaných staveb, vše dle předložených materiálů

©ŠÝŘÁWÁEH
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

2) bere na vědomí

zápis 2 Komise výstavby, údržby a majetku ze dne 22.09.2020

3) bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná souhlasit se záměrem návrhu projektové

dokumentace pro umístění stavby „BUDOVA GECKO“ V rozsahu bodu 1) tohoto usnesení

4) souhlasí , V

se záměrem návrhu projektové dokumentace pro umístění stavby „BUDOVA GECKO“ V

rozsahu bodu 1) tohoto usnesení

5) pověřuje

starostu MOb Plesná ke sdělení stanoviska dle bodu 4) tohoto usnesení

ZMOb/0124/20

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 962/2 v k.ú. Stará Plesná

Usnesení číslo: 0134/ZMOb-Ple/1822/11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

žádost právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím Profiprojekt s.r.o, Collo-louky 126,

738 01 Frýdek— Místek, IČ: 27779319 (na základě plné moci) o odkup části pozemku, na které

má ČEZ Distribuce, a.s. postavenou stavbu „Stará Plesná, Ostrava, přel. DTS, VNv, NNk“ nové

technické vybavení území kioskovou trafostanicí, podzemním vedením vysokého napětí VN

22kV a podzemním vedením nízkého napětí NN 0,4kV. V rámci stavby došlo k demontáži

stávající příhradové distribuční trafostanice a části nadzemních rozvodů nízkého napětí NN

0,4kV a části nadzemních rozvodů vysokého napětí VN 22kV. Stavba je situována V blízkosti

ul. Karla Svobody V k.ú. Stará Plesná na parc.č. 962/2, které je ve vlastnictví Statutárního města

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Plesná, vše dle předložených materiálů

2) bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.

č. 962/2 V k.ú. Stará Plesná, na které má ČEZ Distribuce, a.s., kde je postavena stavba „Stará

Plesná, Ostrava, přel. DTS, VNv, NNk“ nové technické vybavení území kioskovou trafostanici,

vše dle bodu 1) tohoto usnesení z důvodu nesouhlasu s návrhem ceny za odkup pozemku

3) nesouhlasí

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 962/2 V k.ú. Stará Plesná, na které má ČEZ

Distribuce, a.s., kde je postavena stavba „Stará Plesná, Ostrava, přel. DTS, VNv, NNk“ nové

technické vybavení území kioskovou trafostanicí, vše dle bodu 1) tohoto usnesení

4) ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 3) tohoto usnesení
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0121/20

Záměr prodeje pozemku parc. č. 186 v k.ú. Nová Plesná

Usnesení číslo: 0135IZMOb-Plel1822I11

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

4)

bere na vědomí

žádost fyzické osoby—oodkup
pozemku parc. č. 186 V k.ú. Nova Plesná o výměře 56m2, způsob využití: ostatní plocha, jiná

plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná.

Důvod: Žadatel uvádí, že do budoucna by na tomto pozemku plochu využil pro parkování

dodávkového vozidla, popřípadě k výstavbě garáže pro parkování

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č.

186 V k.ú. Nová Plesná o výměře 56m2, způsob využití: ostatní plocha, jiná plocha, který je ve

vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná.

nesouhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 186 V k.ú. Nova Plesná o výměře 56m2, způsob využití:

ostatní plocha, jiná plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému

obvodu Plesná dle bodu 1) tohoto usnesení

ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 3) tohoto usnesení
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