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Usnesení 
8. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 04.03.2020 

  

čís. 0088/ZMOb-Ple/1822/8 
- 

0098/ZMOb-Ple/1822/8 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 04.03.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0088/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0089/20 Schválení programu 8. zasedání ZMOb Plesná 

0089/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0090/20 Zpráva ověřovatelů ze 7. zasedání ZMOb Plesná, 

konaného dne 18.12.2019 

0090/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0091/20 Určení ověřovatelů zápisu z 8. zasedání ZMOb 

Plesná 

0091/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0092/20 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 

Plesná 

0092/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0093/20 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb 

Plesná na rok 2020 

0093/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0094/20 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub 

důchodců Plesná 

0094/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0095/20 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná 

0095/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0096/20 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou 

jednotu Sokol Ostrava- Plesná 

0096/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0097/20 Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - 

Plesná - příspěvková organizace 

0097/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0088/20 Žádost o stanovisko orgánů MOb Plesná k 

budoucímu nabytí nemovitých věcí (pozemky ve 

vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.) 

0098/ZMOb-Ple/1822/8 ZMOb/0098/20 Jakubská pouť 2020 - zrušení pouťových atrakcí 

(kolotoče) 
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ZMOb/0089/20 
Schválení programu 8. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0088/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 8. zasedání ZMOb Plesná, PO ÚPRAVĚ 

  

 
 

  
ZMOb/0090/20 
Zpráva ověřovatelů ze 7. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 18.12.2019 
  
Usnesení číslo: 0089/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů ze 7. zasedání ZMOb Plesná Mgr. Marie Kňurové a Ing. Miloslava Mužíka 

  
 

  
 

 
ZMOb/0091/20 
Určení ověřovatelů zápisu z 8. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0090/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu 8. zasedání ZMOb Plesná pana Jana Kotalu a Ing. Petra Skalku, Ph.D. 

  
 

  

 
ZMOb/0092/20 
Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0091/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 7. zasedání ZMOb Plesná 

do 8. zasedání ZMOb Plesná 

  

2) bere na vědomí 

  informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů 
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ZMOb/0093/20 
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0092/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020 PO ÚPRAVĚ, takto: 

 

1. 

s n í ž 

 e n í   běžných výdajů 

na § 2212, pol. 5171   Silnice, opravy a udržování      o     30 tis. Kč 

 

z v ý š e n í   běžných výdajů 

na § 3326, pol. 5169   Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 

historického povědomí, nákup ostatních služeb           o      30 tis. Kč 

 

2. 

s n í ž e n í   běžných výdajů 

na § 2212, pol. 5171    Silnice, opravy a udržování     o      21 tis. Kč 

z v ý š e n í   běžných výdajů 

na § 5512, pol. 5171        Požární ochrana dobrovolná část, opravy a 

udržování                                                o      15  tis. Kč 

na § 5512, pol. 5169        Požární ochrana dobrovolná část, nákup ostatních 

služeb                                                   o       6  tis. Kč 

 

3. 

s n í ž e n í   běžných výdajů 

na § 2212, pol. 5171     Silnice, - opravy a udržování                        o   10  tis. Kč 

 

z v ý š e n í   běžných výdajů 

na § 3632, pol. 5139      Pohřebnictví, nákup materiálu                      o   10 tis. Kč 

  

4. 

s n í ž e n í   běžných výdajů 

na § 5212 pol. 5901     Obrana obyvatelstva – nespecifikovaná rezerva    o       17  tis. Kč 

 

z v ý š e n í   běžných výdajů 

na § 5213, pol. 5903     Krizová opatření  -  rezerva na krizová opatření  o       17 tis. Kč 

  
 

  

 
ZMOb/0094/20 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub důchodců Plesná 
  
Usnesení číslo: 0093/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 
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1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2020 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 2020, dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy 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: 31.03.2020 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0095/20 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
  
Usnesení číslo: 0094/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2020 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plesná, Karla Svobody 183/1, 

Ostrava - Plesná, IČ 64989895, na činnost spolku včetně činnosti dětí a mládeže v roce 2020, ve 

výši 42.000,- Kč, dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy 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: 31.03.2020 

 starosta 
 

  

 

 
ZMOb/0096/20 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava- Plesná 
  
Usnesení číslo: 0095/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2020 o poskytnutí neinvestiční účelové 

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

Ostrava - Plesná, IČ 43965776, na činnost spolku v roce 2020 a zajištění provozu sportovního 

areálu na Žižkově, ve výši 27.000,- Kč, dle předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy 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: 31.03.2020 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0097/20 
Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0096/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvkové organizace, 

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

31.12.2019, dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) vydává 

  Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvkové organizace, 

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

31.12.2019,dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  ÚMOb Plesná zajistit potřebné administrativní kroky za účelem aktualizace změny Zřizovací 

listiny 

  

 Vyřizuje: Ing. Markéta Prokešová, T: 31.03.2020 

 tajemník, úsek vnitřních věcí 
 

  

 
 
ZMOb/0088/20 
Žádost o stanovisko orgánů MOb Plesná k budoucímu nabytí nemovitých věcí 
(pozemky ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.) 
  
Usnesení číslo: 0097/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  žádost Statutárního města Ostrava o stanovisko orgánů městského obvodu Plesná k budoucímu 

nabytí nemovitých věcí, a to částí pozemků: parc.č. 230/3, 225/1, 229/14, 224/1, 224/2, 229/3, 

221/1, 221/2, 229/8, 222/1, 229/7 a 223/3 vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Plesná 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 7/7  
  

HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, 

včetně nabytí plánované komunikace postavené mimo jiné na těchto pozemcích a k následnému 

svěření těchto pozemků včetně komunikace do správy městského obvodu Plesná, dle 

předložených materiálů 

  

2) bere na vědomí 

  doporučení Rady městského obvodu Plesná souhlasit s budoucím nabytím nemovitých věcí, a 

to částí pozemků: parc.č. 230/3, 225/1, 229/14, 224/1, 224/2, 229/3, 221/1, 221/2, 229/8, 222/1, 

229/7 a 223/3 vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., 

Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, včetně nabytí plánované 

komunikace postavené mimo jiné na těchto pozemcích a k následnému svěření těchto pozemků 

včetně komunikace do správy městského obvodu Plesná, dle předložených materiálů 

  

3) souhlasí 

  s budoucím nabytím nemovitých věcí, a to částí pozemků: parc.č. 230/3, 225/1, 229/14, 224/1, 

224/2, 229/3, 221/1, 221/2, 229/8, 222/1, 229/7 a 223/3 vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve 

vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 

06519091, včetně nabytí plánované komunikace postavené mimo jiné na těchto pozemcích a k 

následnému svěření těchto pozemků včetně komunikace do správy městského obvodu Plesná, 

dle předložených materiálů 

  

4) ukládá 

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

  
 

  

 
ZMOb/0098/20 
Jakubská pouť 2020 - zrušení pouťových atrakcí (kolotoče) 
  
Usnesení číslo: 0098/ZMOb-Ple/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  o zrušení pouťových atrakcí (kolotoče) při Jakubské pouti 2020, a to z technických důvodů 

vyplývajících ze stavby splaškové kanalizace v MOb Plesná 

  
 

 


