
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

6. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 04.09.2019

  

čís. 0066/ZMOb-PIe/1822/6

0074/ZMOb-PIe/1822/6

Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 04.09.2019

číslo usnesení Materiál Název

OOóó/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0068/19 Schválení programu 6. zasedání ZMOb Plesná

0067/ZMOb-Ple/1822/6 ZMOb/0069/19 Zpráva ověřovatelů z 5. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 5.6.2019

OOóS/ZMOb-Ple/lSZZ/ó ZMOb/0070/19 Určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání ZMOb

Plesná

0069/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0071/19 Informace o činnosti Rady městského obvodu

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb

Plesná

0070/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0072/19 Zpráva o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1.pololetí

roku 2019

OO71/ZMOb-Ple/1822/6 ZMOb/0073/19 Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2019

0072/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0067/19 Záměr prodeje pozemku parc. č. 892 V k.ú. Stará

Plesná

0073/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0065/19 Chodník podél ulice Karla Svobody - připomínky

0074/ZMOb-Ple/ 1822/6 ZMOb/0074/19 Revitalizace hřiště Mateřské školy Ostrava — Plesná

— příspěvková organizace

Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato :

Materiál Název

ZMOb/0066/19 Vyjádření k žádosti o změnu využití pozemku

parc.č. 55 v k.ú. Stará Plesná

©ŠÝŘÁVÁH!

Strana 2/6 PLESNÁ



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0068/19

Schválení programu 6. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0066/ZMOb-Ple/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje , V

program 6. zasedání ZMOb Plesná, PO UPRAVE

ZMOb/0069/19

Zpráva ověřovatelů z 5. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 5.6.2019

Usnesení číslo: 0067/ZMOb-Ple/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů z 5. zasedání ZMOb Plesná Ing. Ivo Babiše a Ing. Petra Laňky

ZMOb/0070/19

Určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0068/ZMOb-Ple/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 6. zasedání ZMOb Plesná paní MUDr. Sylvu Zajícovou a pana Petra

Peterka

ZMOb/0071/19

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0069/ZMOb-Ple/1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 5. zasedání ZMOb Plesná

do 6. zasedání ZMOb Plesná

2) bere na vědomí

informaci předsedy Kontrolního a Finančního Výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0072/19

Zpráva o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1.po|o|etí roku 2019

Usnesení číslo: 0070IZMOb-Plel1822I6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

informaci starosty MOb Plesná o čerpání rozpočtu MOb Plesná za 1. pololetí roku 2019

ZMOb/0073l19

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019

Usnesení číslo: 0071IZMOb-Plel1822I6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019:

1.

zvyšují nedaňové příjmy

na § 2212, pol. 2322 silnice-přijaté pojistné náhrady o 48 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

na § 2212 pol. 5171 silnice - opravy a udržování o 23 tis. Kč

důvod: rezerva pro nepředvídane opravy místních komunikací

na § 6171, pol. 5139 činnost místní správy - materiál , o 8 tis. Kč

důvod: navýšení rozpočtu na pořízení materiálu v rámci činnosti UMOb

na § 3429 pol. 5222 ostatní zájmová činnost a rekreace-neinvestiční transfery občanským

sdružením o 10 tis. Kč

důvod: rezerva pro případné žádosti 0 navýšení neinvestičních transferů

ná § 3399, pol. 5194 záležitosti kultury- věcné dary o 7 tis. Kč

důvod: navýšení rozpočtu k akcím vítání občánků, setkání jubilantů

2.

zvyšují nedaňové příjmy

na § 3632, pol. 2111 pohřebnictví-nájem za hrobová místa o 27 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

na § 3632 pol. 5161 pohřebnictví - služby pošt o 5 tis. Kč

důvod: navýšení rozpočtu k úhradě poštovného V rámci pohřebnictví

ná § 3745 pol. 5171 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-opravy a udržování o 5 tis. Kč

důvod: rezerva pro úhradu případných oprav nářadí

ná § 3745 pol. 5139 nákup materiálu 0 17 tis. Kč

důvod: rezerva pro nákupy
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

3.

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

napol.4116,ÚZ 13015 0 76 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 57 tis. Kč

na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015 0 14 tis. Kč

na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015 0 5 tis. Kč

Důvod: přijetí dotace ze státního rozpočtu — Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy

sociálně - právní ochrany dětí

4.

snižují se kapitálové výdaje

na § 6409, pol. 6901 UZ 3590 ostatní kapitálové rezervy jinde nezařazené o 200 tis. Kč

zvyšují se kapitálové výdaje , v

na § 3111, pol. 6121, UZ 3590, UZ3595 revitalizace hřiště MS 0 200 tis. Kč

Důvod: Navýšení rozpočtových prostředků na revitalizaci hřiště Mateřské školy Ostrava -

Plesná

ZMOb/0067/19

Záměr prodeje pozemku parc. č. 892 v k.ú. Stará Plesná

Usnesení číslo: 0072IZMOb-Plel1822I6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

4)

bere na vědomí

žádost—o odkoupení
pozemku parc. č. 892 V k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava,

svěřen městskému obvodu Plesná, dle předloženého materiálu. Využití pozemku - ostatní

komunikace, ostatní plocha.

Důvod: úprava pozemku a zajištění dostupnosti ke svému RD V zimních měsících

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná č. 0307/RMOb—Ple/1822/ 16, ze dne 24.06.2019,

nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 892 V k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, druh využití ostatní komunikace,

ostatní plocha

nesouhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 892 V k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního

města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, druh využití ostatní komunikace, ostatní

plocha z důvodu nevyřešených majetkových vztahů V lokalitě

ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 3) tohoto usnesení
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0065119

Chodník podél ulice Karla Svobody - připomínky

Usnesení číslo: 0073/2M0b-Plel1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

l) bere na Vědomí

připomínky—k

projektové dokumentaci stavby „Realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní

infrastruktury V Ostravě — Plesné“ adresované starostovi, radním a zastupitelům MOb Plesná,

dle předloženého materiálu

2) pověřuje

starostu MOb Plesná ve spolupráci s projektantem stavby “Realizace pěších tras a úpravy

přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě — Plesné“_o zaslání

odpovědi žadateli

ZMOb/0074l19

Revitalizace hřiště Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0074/2M0b-Plel1822/6

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

bere na Vědomí

zprávu starosty o situaci výběrového řízení na realizaci stavby “Revitalizace hřiště Mateřské

školy Ostrava — Plesná — příspěvková organizace,), která byla z zrušena z důvodu nekompletní

jedné podané nabídky dle požadavků zadávacího řízení a možnosti zadání zakázky V souladu s

Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jednomu dodavateli

souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly o zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu na realizaci stavby “Revitalizace hřiště Mateřské školy Ostrava — Plesná —

příspěvková organizace“ jednomu dodavateli

pověřuje

radu MOb Plesná k zadání veřejné zakázky malého rozsahu V souladu s Pravidly o zadávání

veřejných zakázek malého rozsahu na stavbu “Revitalizace hřiště Mateřské školy Ostrava —

Plesná — příspěvková organizace„ jednomu dodavateli
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