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Usnesení 
10. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 09.09.2020 

  

čís. 0111/ZMOb-Ple/1822/10 
- 

0119/ZMOb-Ple/1822/10 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 09.09.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0111/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0116/20 Schválení programu 10. zasedání ZMOb Plesná 

0112/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0117/20 Zpráva ověřovatelů z 9. zasedání ZMOb Plesná, 

konaného dne 03.06.2020 

0113/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0118/20 Určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZMOb 

Plesná 

0114/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0119/20 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 

Plesná 

0115/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0114/20 Zpráva o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1.pololetí 

roku 2020 

0116/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0115/20 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb 

Plesná na rok 2020 

0117/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0112/20 Havarijní stav sesuvu půdy (centrum Plesné) 

0118/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0113/20 Smlouva o smlouvě darovací - dar církve - pozemek 

na stavbu chodníku 

0119/ZMOb-Ple/1822/10 ZMOb/0120/20 Schválení investice - nákup malotraktoru 
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ZMOb/0116/20 
Schválení programu 10. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0111/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 10. zasedání ZMOb Plesná 

  
 

  

 
ZMOb/0117/20 
Zpráva ověřovatelů z 9. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 03.06.2020 
  
Usnesení číslo: 0112/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů z 9. zasedání ZMOb Plesná Ing. Ivo Babiše a Ing. Petra Laňky 

  
 

  

 
ZMOb/0118/20 
Určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0113/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu 10. zasedání ZMOb Plesná Ing. Miloslava Mužíka a pana Petra Peterka 

  
 

  

 
ZMOb/0119/20 
Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0114/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 9. zasedání ZMOb Plesná 

do 10. zasedání ZMOb Plesná 

  

2) bere na vědomí 

  informaci předsedy Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výboru 
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ZMOb/0114/20 
Zpráva o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1.pololetí roku 2020 
  
Usnesení číslo: 0115/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1.pololetí roku 2020 

  
 

  

 
ZMOb/0115/20 
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0116/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

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

1. 

s n í ž í  se  kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6901, ÚZ 3590 ostatní kapitálové rezervy        o     590 tis. Kč 

 

z v ý š í  se   kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6123                              dopravní prostředky     o     400 tis. Kč 

na § 3744, pol. 6121                              budovy, haly, stavby    o     190 tis. Kč 

 

Důvod: nákup malotraktoru, vypracování projektové dokumentace k havarijnímu sesuvu půdy 

 

2. 

z v ý š í  se 

pol. 8115 financování (volné zdroje)                                           o     300 tis. Kč 

 

z v ý š í  se běžné výdaje 

na § 3341 rozhlas a televize, pol. 5171 opravy a udržování        o    300 tis. Kč 

 

Důvod: oprava havarijního stavu vedení místního rozhlasu městského obvodu Plesná 

  

             
 

ZMOb/0112/20 
Havarijní stav sesuvu půdy (centrum Plesné) 
  
Usnesení číslo: 0117/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty o havarijním stavu sesuvu půdy a nabídce právnické osoby 

GEOENGINEERING s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ:47668121, na 

vypracování projektové dokumentace sanačních prací sesuvu půdy na pozemcích parc.č. 600/2 

a 958/28 v k.ú. Stará Plesná, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeny 

městskému obvodu Plesná, za cenu bez DPH 140.000,-- Kč, dle předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  • se schválením investice “sanační práce” sesuvu půdy na pozemcích v k.ú. Stará Plesná, 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

• z důvodu časové tísně (havarijní stav) se zadáním veřejné zakázky v souladu s Pravidly 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace sanačních prací sesuvu půdy na pozemcích parc.č. 600/2 a 958/28 v k.ú. Stará 

Plesná, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu 

Plesná, jednomu dodavateli dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) pověřuje 

  radu MOb Plesná k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace sanačních 

prací sesuvu půdy na pozemcích parc.č. 600/2 a 958/28 v k.ú. Stará Plesná, které jsou ve 

vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Plesná, jednomu dodavateli, 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 

  

 
ZMOb/0113/20 
Smlouva o smlouvě darovací - dar církve - pozemek na stavbu chodníku 
  
Usnesení číslo: 0118/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  záměr bezúplatného nabytí (formou daru) části pozemku parc.č. 587 v k.ú. Stará Plesná o výměře 

cca 10 m2 v rámci stavby “Realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v 

Ostravě – Plesné, větev A” 

  

2) rozhodlo 

  vydat souhlasné stanovisko k záměru bezúplatného nabytí části pozemku parc.č. 587 v rámci 

stavby “Realizace pěších tras s úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě – Plesné, větev 

A“, dle předloženého materiálu 

pozemek parc.č. 587 v k.ú. Stará Plesná je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ostrava – 

Plesná, zapsán u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Ostrava, na LV 417 

  

3) ukládá 

  starostovi MOb Plesná požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k bezúplatnému nabytí 

části pozemku parc.č. 587 v k.ú. Stará Plesná, o výměře cca 10 m2, dle bodu 2) tohoto usnesení 

a předložených materiálů 

  

4) rozhodlo 

  po vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy uzavřít budoucí smlouvu darovací v rámci 

stavby “Realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě – Plesné, větev 

A“ k části pozemku parc.č. 587 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

vše dle předložených materiálů, mezi smluvními stranami: 

budoucí dárce: 
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Římskokatolická farnost Ostrava - Plesná, Dobroslavická 40/3, 725 27  Ostrava, IČ: 48808997 

budoucí obdarovaný: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 

00845451, Městský obvod Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27  Ostrava - Plesná 

  

5) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací v rámci stavby “Realizace 

pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě – Plesné, větev A“ k části 

pozemku parc.č. 587 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, dle bodu 4) tohoto 

usnesení a předložených materiálů 

  
 

  

 
ZMOb/0120/20 
Schválení investice - nákup malotraktoru 
  
Usnesení číslo: 0119/ZMOb-Ple/1822/10 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu starosty MOb Plesná o záměru investice městského obvodu Plesná - nákup malotraktoru 

pro údržbu veřejných prostor a zeleně městského obvodu Plesná 

  

2) souhlasí 

  se záměrem investice MOb Plesná  -  nákup malotraktoru pro údržbu veřejných prostor a zeleně 

městského obvodu Plesná 

  

3) rozhodlo 

  o záměru investice dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 

 


