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Usnesení 
4. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 06.03.2019 

  

čís. 0042/ZMOb-Ple/1822/4 
- 

0053/ZMOb-Ple/1822/4 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 06.03.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0042/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0042/19 Schválení programu 4. zasedání ZMOb Plesná 

0043/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0043/19 Zpráva ověřovatelů z 1.mimořádného zasedání 

ZMOb Plesná, konaného dne 20.2.2019 

0044/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0044/19 Určení ověřovatelů zápisu z 4. zasedání ZMOb 

Plesná 

0045/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0045/19 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 

Plesná 

0046/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0052/19 Návrh rozpočtového opatření 

0047/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0046/19 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub 

důchodců Plesná 

0048/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0047/19 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná 

0049/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0048/19 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou 

jednotu Sokol Ostrava- Plesná 

0050/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0049/19 Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - 

Plesná - příspěvková organizace 

0051/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0040/19 Studie kolem bytového domu ul. Karla Svobody 

0052/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0041/19 “Géčko Ostrava - Retail”- vyjádření k PD pro 

umístění stavby 

0053/ZMOb-Ple/1822/4 ZMOb/0051/19 16.ročník Svatováclavského hudebního festivalu - 

pořadatelská smlouva 
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ZMOb/0042/19 
Schválení programu 4. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0042/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 4. zasedání ZMOb Plesná, PO ÚPRAVĚ 

  
 

  

 
ZMOb/0043/19 
Zpráva ověřovatelů z 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 20.2.2019 
  
Usnesení číslo: 0043/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů z 1.mimořádného zasedání ZMOb Plesná Ing. Petra Skalky, Ph.D.  a Ing. 

Miloslava Mužíka 

  
 

  

 
ZMOb/0044/19 
Určení ověřovatelů zápisu z 4. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0044/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

  určuje 

  za ověřovatele zápisu 4. zasedání ZMOb Plesná Mgr. Marii Kňurovou a pana Jana Kotalu 

  
 

  

 
ZMOb/0045/19 
Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0045/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 3. zasedání ZMOb Plesná 

do 4. zasedání ZMOb Plesná 

  

2) bere na vědomí 

  informaci předsedy kontrolního a finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů 
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ZMOb/0052/19 
Návrh rozpočtového opatření 
  
Usnesení číslo: 0046/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019, takto: 

 

z v ý š e n í  převodů mezi SMO a MOb – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, ORG 524 o 100 tis. Kč 

 

z v ý š e n í  běžných  výdajů 

na § 3319, pol. 5041, ÚZ 7102 o  100 tis. Kč 

(Ostatní záležitosti kultury – odměny za užití duševního vlastnictví) 

 

Důvod: poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 v oblasti kultury pro městský obvod Plesná ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu 

„Májová Plesná“. 

 

  
 

  
ZMOb/0046/19 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub důchodců Plesná 
  
Usnesení číslo: 0047/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2019 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro Spolek klub důchodců Plesná, se sídlem Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava - Plesná, 

IČ 04764579, ve výši 22.000,- Kč, na činnost spolku v roce 2019 

  

2) schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 29.03.2019 

 starosta 
 

  
ZMOb/0047/19 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
  
Usnesení číslo: 0048/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2019 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plesná, Karla Svobody 183/1, 
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Ostrava - Plesná, IČ 64989895, na činnost spolku včetně činnosti dětí a mládeže v roce 2019, ve 

výši 42.000,- Kč 

  

2) schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 29.03.2019 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0048/19 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava- Plesná 
  
Usnesení číslo: 0049/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2019 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro pobočný spolek SH Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná, Na Žižkově 281/1, 

Ostrava - Plesná, IČ 43965776, na činnost spolku v roce 2019 a zajištění provozu sportovního 

areálu na Žižkově, ve výši 27.000,- Kč 

  

2) schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 29.03.2019 

 starosta 
 

  
ZMOb/0049/19 
Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0050/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvkové organizace, 

kterým se aktualizují majetkové přílohy č. 1 až 3, dle stavu majetku organizace ke dni 31.12.2018 

dle předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  s Dodatkem č. 14 ke Zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) vydává 

  Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvkové organizace, 
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kterým se aktualizují majetkové přílohy č. 1 až 3, dle stavu majetku organizace ke dni 

31.12.2018, dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  ÚMOb Plesná zajistit potřebné administrativní kroky za účelem aktualizace změny Zřizovací 

listiny 

  

 Vyřizuje: Ing. Markéta Prokešová, T: 29.03.2019 

 tajemník, úsek vnitřních věcí 
 

  
ZMOb/0040/19 
Studie kolem bytového domu ul. Karla Svobody 
  
Usnesení číslo: 0051/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  korespondenci obyvatel bytového domu v městském obvodě Plesná, kteří vyjádřili nesouhlas 

s vypracovanou Studií řešení prostor u bytového domu, parc. č. 219/1 v k.ú. Stará Plesná. 

  

2) rozhodlo 

  o odložení věci do doby schválení zadání realizace studie Zastupitelstvem městského obvodu 

Plesná 
 
 

  
ZMOb/0041/19 
“Géčko Ostrava - Retail”- vyjádření k PD pro umístění stavby 
  
Usnesení číslo: 0052/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (projekce pozemních staveb) o vyjádření k projektové 

dokumentaci pro umístění stavby „ Géčko Ostrava – Retail“, kdy investorem stavby je 

Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o, Římská 103/12, 120 00  Praha 2, IČ 27959058, 

dle předloženého materiálu. 

 

Stanovisko bude předkládáno pro územní řízení o umístění stavby. Stavba se dotkne pozemků 

parc. č. 884/110, 884/1, 884/48 a 884/100 v k. ú. Stará Plesná, které jsou ve vlastnictví 

Obchodního a společenského centra Ostrava, s.r.o. a Praha West Investment k.s. 

 

Jedná se o novostavbu stavebních objektů, SO 01 „ A“,  SO 02 Obj. „B“ a SO 03 obj. „Tablet“, 

vybudování nových parkovacích ploch, chodníků, připojení na stávající komunikaci. 

SO 01 Obj. „ A“ – objekt s třemi nadzemními podlažími, obchodní plochy s administrativním a 

sociálním zázemím ( obchodní plocha a plocha pro služby, technická místnost, sklad apod.) 

SO 02 Obj. „ B“ – objekt o čtyřech nadzemních podlažích, služby spojené automobily + 

ubytovna s jednolůžkovými byty ( apartmány s vlastní koupelnou a WC, kuchyňským koutem a 

pobytovou místností s oknem) 

SO 03 Obj.“ Tablet“ – jednopodlažní nadzemní konstrukce pro parkování klientů 
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2) bere na vědomí 

  zápis z jednání Komise výstavby, údržby a životního prostředí ze dne 14.01.2019, kdy komise 

doporučuje projednat umístění a navrhovanou kapacitu obj. B (87 pokojů, z toho 48 

zaměstnanců) s projektantem příp. investorem stavby 

  

3) bere na vědomí 

  stanovisko Rady městského obvodu Plesná č. 0156/RMOb-Ple/1822/7 ze dne 18.02.2019, 

kterým souhlasí se stavbou administrativní budovy a nesouhlasí se stavbou ubytovacího zařízení 

a reklamními plochami, vyjma názvu stavby 

  

4) souhlasí 

  s návrhem stavby dle bodu 1) tohoto usnesení částečně, a to dle s podmínkami dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

5) pověřuje 

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

  
 

  

 
ZMOb/0051/19 
16.ročník Svatováclavského hudebního festivalu - pořadatelská smlouva 
  
Usnesení číslo: 0053/ZMOb-Ple/1822/4 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  • návrh pořadatelské smlouvy na pokrytí nákladů spojených se zajištěním a realizaci 

koncertu 16.ročníku Svatováclavského hudebního festivalu konaného dne 10.9.2019 v 

kostele sv. Jakuba staršího, ve výši 25.000,- Kč 

• doporučení RMOb Plesná rozhodnout o uzavření pořadatelské smlouvy na pokrytí 

nákladů spojených se zajištěním a realizaci koncertu 16.ročníku Svatováclavského 

hudebního festivalu konaného dne 10.9.2019v kostele sv. Jakuba staršího, ve výši 25.000,- 

Kč 

  

2) souhlasí 

  s návrhem pořadatelské smlouvy na pokrytí nákladů spojených se zajištěním a realizaci 

koncertu 16.ročníku Svatováclavského hudebního festivalu konaného dne 10.9.2019 v kostele 

sv. Jakuba staršího, ve výši 25.000,- Kč dle předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  o uzavření smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

4) pověřuje 

  starostu MOb Plesná k podpisu smlouvy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 29.03.2019 

 starosta 
 

 


