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Usnesení 
13. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 02.06.2021 

  

čís. 0144/ZMOb-Ple/1822/13 
- 

0152/ZMOb-Ple/1822/13 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 02.06.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0144/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0148/21 Schválení programu 13. zasedání ZMOb Plesná 

0145/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0149/21 Zpráva ověřovatelů z 12. zasedání ZMOb Plesná, 

konaného dne 10.03.2021 

0146/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0150/21 Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání ZMOb 

Plesná 

0147/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0151/21 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 

Plesná 

0148/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0146/21 Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Plesná za rok 2020 

0149/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0145/21 Účetní závěrka statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Plesná zpracovaná k 

rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní období od 

1.1.2020 do 31.12.2020 

0150/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0147/21 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb 

Plesná na rok 2021 

0151/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0152/21 Pojmenování nové ulice v lokalitě “u bývalého JZD” 

v k.ú. Stará Plesná 

0152/ZMOb-Ple/1822/13 ZMOb/0153/21 Pojmenování nové ulice v lokalitě “u HM Globus” v 

k.ú. Stará Plesná 
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ZMOb/0148/21 
Schválení programu 13. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0144/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 13. zasedání ZMOb Plesná 

  
 
 

ZMOb/0149/21 
Zpráva ověřovatelů z 12. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 10.03.2021 
  
Usnesení číslo: 0145/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů 12. zasedání ZMOb Plesná Ing. Jana Bochňáka a pana Jana Kotaly 

  

 
 

  
ZMOb/0150/21 
Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0146/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZMOb Plesná Mgr. Marii Kňurovou a Ing. Petra Laňku 

  
 

 
 
 
ZMOb/0151/21 
Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0147/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 12. zasedání ZMOb Plesná 

do 13. zasedání ZMOb Plesná 

  

2) bere na vědomí 

  informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů 
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ZMOb/0146/21 
Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0148/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2020 

  

2) schvaluje 

  závěrečný účet Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2020 a souhlasí s 

celoročním hospodařením, bez výhrad 

  
 

  

 
ZMOb/0145/21 
Účetní závěrka statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovaná k 
rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 
  
Usnesení číslo: 0149/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k 

rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

  

2) schvaluje 

  účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k 

rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

  

3) schvaluje 

  výsledek hospodaření Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2020 ve výši 

-310.527,33 Kč a převod z účtu 431- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-

výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

  
 

  

 
ZMOb/0147/21 
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 0150/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2021: 

 

1. 

s n í ž í  se  běžné výdaje 

na § 3319, pol. 5041 

Ostatní záležitosti kultury, odměny za už duševního vlastnictví          o     120 tis. Kč 
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z v ý š í   se běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5139              Činnost místní správy, nákup materiálu      o     50  tis. Kč 

na § 6171, pol. 5175               Činnost místní správy, pohoštění              o     50  tis. Kč 

na § 2212, pol. 5139              Silnice, nákup materiálu                           o    20  tis. Kč 

 

2. 

z v ý š í   se financování 

na pol. 8115     zapojení finančních prostředků bez účelu     o   200 tis. Kč 

 

z v ý š í  se běžné výdaje 

na § 3744, pol. 5171    Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana, opravy a 

údržba                                                        o  200 tis. Kč 

  

  
 

  
ZMOb/0152/21 
Pojmenování nové ulice v lokalitě “u bývalého JZD” v k.ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 0151/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  usnesení z 10. zasedání Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města ze 

dne 10.05.2021, na pojmenování nové ulice v katastrálním území Stará Plesná, názvem „U 

Sakrovce”, dle předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  doporučení Rady městského obvodu Plesná souhlasit s pojmenováním ulice názvem „U 

Sakrovce“ dle usnesení rady č.1053/RMOb-Ple/1822/59 

  

3) rozhodlo 

  vydat souhlasné stanovisko k pojmenování nové ulice na pozemku parc.č. 230/1 v k.ú. Stará 

Plesná, v lokalitě “u bývalého JZD”, názvem „U Sakrovce“, dle předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  starostovi MOb Plesná předložit návrh pojmenování ulice dle bodu 3) tohoto usnesení k radě a 

zastupitelstvu města Ostravy 

  
 

  
ZMOb/0153/21 
Pojmenování nové ulice v lokalitě “u HM Globus” v k.ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 0152/ZMOb-Ple/1822/13 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  usnesení z 10. zasedání Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města ze 

dne 10.05.2021, na pojmenování nové ulice v katastrálním území Stará Plesná, názvem „U 

Osošníku”, dle předloženého materiálu 
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2) bere na vědomí 

  doporučení Rady městského obvodu Plesná souhlasit s pojmenováním ulice názvem „U 

Osošníku“ dle usnesení rady č.1054/RMOb-Ple/1822/59 

  

3) rozhodlo 

  vydat souhlasné stanovisko k pojmenování nové ulice na pozemku parc.č. 884/91 a 884/13 v k.ú. 

Stará Plesná, v lokalitě “u HM Globus”, názvem „U Osošníku“, dle předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  starostovi MOb Plesná předložit návrh pojmenování ulice dle bodu 3) tohoto usnesení k radě a 

zastupitelstvu města Ostravy 

  
 

 


