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Usnesení 
1. mimořádného zasedání zastupitelstva 
městského obvodu 
konaného dne 20.02.2019 

  

čís. 0038/ZMObM-Ple/1822/1 
- 

0041/ZMObM-Ple/1822/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 20.02.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0038/ZMObM-Ple/1822/1 ZMOb/0037/19 Schválení programu 1.mimořádného zasedání 

ZMOb Plesná 

0039/ZMObM-Ple/1822/1 ZMOb/0038/19 Zpráva ověřovatelů z 3. zasedání ZMOb Plesná, 

konaného dne 19.12.2018 

0040/ZMObM-Ple/1822/1 ZMOb/0039/19 Určení ověřovatelů zápisu 1.mimořádného zasedání 

ZMOb Plesná 

0041/ZMObM-Ple/1822/1 ZMOb/0036/19 Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu 

Plesná na rok 2019 
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ZMOb/0037/19 
Schválení programu 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0038/ZMObM-Ple/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná 

  
 

  

 
ZMOb/0038/19 
Zpráva ověřovatelů z 3. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 19.12.2018 
  
Usnesení číslo: 0039/ZMObM-Ple/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů z 3. zasedání ZMOb Plesná Ing.Petra Laňky a pana Petra Peterka 

  
 

  

 
ZMOb/0039/19 
Určení ověřovatelů zápisu 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0040/ZMObM-Ple/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná Ing. Petra Skalku, Ph.D. 

a Ing. Miloslava Mužíka 

  
 

  

 
ZMOb/0036/19 
Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0041/ZMObM-Ple/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2019: 

 

1. 

s n í ž e n í  neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 

na pol. 4112                                                                         o  30 tis. Kč 

(Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) 
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s n í ž e n í  běžných  výdajů 

na § 2212, pol. 5171                                                             o  30 tis. Kč 

(Silnice - opravy a udržování) 

 

Důvod: Oprava je provedena z důvodu schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2019 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 19.12.2018, tedy až po schválení 

rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019. 

 

2. 

s n í ž e n í  běžných  výdajů 

§ 5212,pol. 5901                                                                                        o             15 tis.  Kč 

(Ochrana obyvatelstva, Nespecifikované rezervy) 

 

z v ý š e n í  běžných  výdajů 

§ 5213, pol. 5903                                                                                       o             15 tis.  Kč 

(Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření) 

 

Důvod: Dochází ke změně rozpočtové skladby v oblasti výdajů týkající se rozpočtové 

rezervy na krizové stavy. 

  

  
 

 


