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Usnesení 
3. zasedání zastupitelstva m ěstského obvodu 
konaného dne 19.12.2018 

  

čís. 0024/ZMOb-Ple/1822/3 
- 

0037/ZMOb-Ple/1822/3 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Pavel Hrbá č 
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______________________________ 
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Přehled usnesení zastupitelstva m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 19.12.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0024/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0027/18 Schválení programu 3. zasedání ZMOb Plesná 
0025/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0028/18 Zpráva ověřovatelů z 2. zasedání ZMOb Plesná, 

konaného dne 21.11.2018 
0026/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0029/18 Určení ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZMOb 

Plesná 
0027/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0030/18 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 
Plesná 

0028/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0031/18 Schválení investice - Revitalizace autobusových 
zastávek 

0029/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0026/18 Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Plesná 

0030/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0024/18 Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2019 
0031/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0025/18 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO, 

městského obvodu Plesná na léta 2020 - 2022 
0032/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0023/18 Následná kontrola poskytnutých dotací v roce 2018 
0033/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0032/18 Dohody o provedení práce a o provedení pracovní 

činnosti - zastupitelé MOb Plesná 
0034/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0033/18 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva městského 
obvodu- novela nařízení vlády k 1.1.2019 

0035/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0022/18 Studie řešení prostor u bytového domu parc. č. 219/1 
v k.ú. Stará Plesná 

0036/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0034/18 Termíny zasedání ZMOb Plesná v roce 2019 
0037/ZMOb-Ple/1822/3 ZMOb/0035/18 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb 

Plesná na rok 2018 
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ZMOb/0027/18 
Schválení programu 3. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0024/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) schvaluje 
  program 3. zasedání ZMOb Plesná, PO ÚPRAVĚ 
  

 
  

 
ZMOb/0028/18 
Zpráva ov ěřovatel ů z 2. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 21.11.2018  
  
Usnesení číslo: 0025/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  zprávu ověřovatelů z 2. zasedání ZMOb Plesná Ing. Ivo Babiše a Jana Kotaly 
  

 
  

 
ZMOb/0029/18 
Určení ov ěřovatel ů zápisu z 3. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0026/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) určuje 
  za ověřovatele zápisu 3. zasedání ZMOb Plesná Ing. Petra Laňku a pana Petra Peterka 
  

 
  

 
ZMOb/0030/18 
Informace o činnosti Rady m ěstského obvodu Plesná, kontrolního a finan čního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0027/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 2. zasedání ZMOb Plesná 

do 3. zasedání ZMOb Plesná 
  
2) bere na vědomí 
  informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů 
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ZMOb/0031/18 
Schválení investice - Revitalizace autobusových zas távek 
  
Usnesení číslo: 0028/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  zprávu starosty MOb Plesná o záměru investice městského obvodu Plesná - revitalizace

autobusových zastávek v městském obvodu Plesná 
  
2) souhlasí 
  se záměrem investic MOb Plesná  -  revitalizace autobusových zastávek v městském obvodu 

Plesná 
  
3) rozhodlo 
  o záměru investic dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
  

 
  
ZMOb/0026/18 
Pravidla rozpo čtového provizoria statutárního m ěsta Ostravy, m ěstského obvodu 
Plesná 
  
Usnesení číslo: 0029/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) schvaluje 
  Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná, dle 

předloženého materiálu 
  

  
  
ZMOb/0024/18 
Návrh rozpo čtu MOb Plesná na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0030/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  návrh rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2019 dle předloženého materiálu 
  
2) schvaluje 
  rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2019 dle návrhu, a to jako rozpočet vyrovnaný: 

- na straně příjmů – celkové zdroje                                      16.848 tis. Kč 
- na straně výdajů – celkové výdaje                                     16.848 tis. Kč 

  
3) svěřuje 
  Radě městského obvodu Plesná pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% 

upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se 
přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů 

  
4) pověřuje 
  účetní úřadu provést rozpis rozpočtu, včetně provádění technických změn rozpočtu 
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ZMOb/0025/18 
Návrh st řednědobého výhledu rozpo čtu SMO, m ěstského obvodu Plesná na léta 2020 -
2022 
  
Usnesení číslo: 0031/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) schvaluje 
  střednědobý výhled rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Plesná na léta 

2020 - 2022, dle předloženého materiálu 
  

 
ZMOb/0023/18 
Následná kontrola poskytnutých dotací v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 0032/ ZMOb-Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) schvaluje 
  dle předloženého materiálu vyúčtování dotací poskytnutých usnesením ZMOb Plesná: 

 
usnesení č.0188/ZMOb-Ple/1418/18 ze dne 21.03.2018 subjektu Sbor dobrovolných hasičů 
Plesná, číslo smlouvy S00022/2018, na činnost spolku včetně činnosti dětí a mládeže ve výši 
42.000,00 Kč   
 
usnesení č.0189/ZMOb-Ple/1418/18 ze dne 21.03.2018 subjektu Tělocvičná jednota Sokol 
Ostrava-Plesná, číslo smlouvy S00023/2018 ve výši 27.000,00 Kč na činnost spolku  
 
usnesení č.0187/ZMOb-Ple/1418/18 ze dne 21.03.2018 subjektu Spolek Klub důchodců Plesná, 
číslo smlouvy S00024/2018 ve výši 22.000,00 Kč na činnost spolku  

  
 

  
ZMOb/0032/18 
Dohody o provedení práce a o provedení pracovní činnosti - zastupitelé MOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0033/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  A) návrh starosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 

zastupitelem MOb Plesná, na činnost v Zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Plesná v 
roce 2019 
 
B) návrh starosty uzavřít dohodu o pracovní činnosti s paní xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx  zastupitelkou MOb Plesná, na vedení a psaní kroniky městského obvodu 
Plesná, včetně shromažďování a zpracování podkladů 
 
C) návrh místostarosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxx, starostou MOb Plesná, na činnost v Zásahové jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů Plesná v roce 2019 
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2) schvaluje 
  dohody o provedení práce a o provedení pracovní činnosti dle bodu 1) tohoto usnesení 
  

 
  

 
 
 

ZMOb/0033/18 
Stanovení m ěsíční odm ěny za výkon funkce neuvoln ěným členům zastupitelstva 
městského obvodu- novela na řízení vlády k 1.1.2019 
  
Usnesení číslo: 0034/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  doporučení Rady MOb Plesná ze dne 10.12.2018, č. usnesení 0081/RMOb-Ple/1822/3, stanovit 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MOb Plesná, s účinností ode dne 
1.1.2019, dle předloženého materiálu, ve stávajících částkách 

  
2) rozhodlo 
  stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva MOb Plesná za výkon funkce, s 

účinností ode dne 1.1.2019, následovně:    
     

místostarosta   9.000,- Kč 

člen rady 1.480,- Kč 

předseda výborů, předseda Komise výstavby, 
údržby a ŽP, předseda komise-Redakční rada   

1.230,- Kč 

předseda Kulturní, školské a sportovní komise 3.000,- Kč 

člen výborů, komisí     750,-  Kč 

člen zastupitelstva          330,- Kč 

                                                

 

3) rozhodlo 

  o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí neuvolněného zastupitele, přičemž 
sčítání odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako souhrn odměn za maximálně 3 funkce (člen rady, 
předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé z komisí rady) 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 
  
4) rozhodlo 
  že, v případě souběhu funkcí dle bodu 2) tohoto usnesení, se odměna vždy poskytuje jako součet 

odměn za jednotlivé funkce, které jsou uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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5) rozhodlo 
  o poskytování měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 
najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 
vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle bodu 1 tohoto 
usnesení 

  
 

  
 

ZMOb/0022/18 
Studie řešení prostor u bytového domu parc. č. 219/1 v k.ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 0035/ZMOb-Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  zpracovanou Studii řešení prostor u bytového domu, parc.č. 219/1 v k.ú. Stará Plesná, 

předloženou zhotovitelem, společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 
100/94, 186 00  Praha 8, na základě požadavků zadavatele ( SMO, Mob Plesná). 

  
2) souhlasí 
  se zpracovanou Studií řešení prostor u bytového domu, parc. č. 219/1 v k.ú. Stará Plesná 

předloženou zhotovitelem, společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 
100/94, 186 00 Praha 8 

  
 

  
 

ZMOb/0034/18 
Termíny zasedání ZMOb Plesná v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 0036/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
  doporučení Rady MOb Plesná, usnesení č. 0080/RMOb-Ple/1822/3 ze dne 10.12.2018, stanovit 

termíny zasedání ZMOb Plesná v roce 2019, dle předloženého materiálu 
  
2) stanovuje 
  termíny konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná v roce 2019 takto: 

6.března 2019,    5.června 2019,   4.září 2019,   18.prosince 2019 
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ZMOb/0035/18 
Návrh rozpo čtového opat ření k rozpo čtu MOb Plesná na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0037/ZMOb -Ple/1822/3 

 

Zastupitelstvo m ěstského obvodu Plesná 

1) schvaluje 
  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2018, takto: 

 
1. 
sníží se převody mezi statutárním městem a městským obvodem Plesná – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 624          o 2 502 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 624          o 1 589 tis. Kč 
 
sníží se kapitálové výdaje – účelově neurčené 
na § 6409 pol. 6901, ÚZ 3590                                   o 2 125 tis. Kč 
na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3590, org. 2400007000000   o  112 tis. Kč 
na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3590, org. 2400008000000   o  137 tis. Kč 
na § 3111 pol. 6121, ÚZ 3590, org. 2400010000000    o  128 tis. Kč 
na § 3412 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400006000000   o    36 tis. Kč 
na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400007000000   o  440 tis. Kč 
na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400008000000   o  440 tis. Kč 
na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400009000000   o    40 tis. Kč 
na § 3111 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400010000000    o   633 tis. Kč 
 
Důvod: převedení nevyčerpaných neúčelových investičních dotací z rozpočtu roku 2018 na 
financování v roce 2019. 
 
2. 
z v ý š í se ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14004        o 11 tis. Kč 
 
z v ý š í se běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5132, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 
 
(Požární ochrana dobrovolná část - ochranné pomůcky – SR,UR 0 tis. Kč) 
Důvod: poskytnutí účelové neinvestiční dotace na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
  

  
 

 


