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Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 03.06.2020

číslo usnesení

0099/ZMOb-Ple/1 822/9

0100/ZMOb-Ple/1822/9

0101/ZMOb-P1e/1822/9

0102/ZMOb-P1e/1822/9

0103/ZMOb-Ple/1822/9

0104/ZMOb-P1e/1822/9

0105/ZMOb-Ple/1822/9

0106/ZMOb-Ple/1822/9

0107/ZMOb-Ple/1822/9

0108/ZMOb-Ple/1822/9

0109/ZMOb-Ple/1822/9

01 10/ZMOb-P1e/1822/9
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Materiál

ZMOb/0107/20

ZMOb/0108/20

ZMOb/0109/20

ZMOb/0110/20

ZMOb/0105/20

ZMOb/0104/20

ZMOb/0106/20

ZMOb/0100/20

ZMOb/0101/20

ZMOb/0102/20

ZMOb/0103/20

ZMOb/0111/20

Název

Schválení programu 9. zasedání ZMOb Plesná

Zpráva ověřovatelů z 8. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 4.3.2020

Určení ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMOb

Plesná

Informace o činnosti Rady městského obvodu

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb

Plesná

Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy,

městského obvodu Plesná za rok 2019

Účetní závěrka statutárního města Ostravy,

městského obvodu Plesná zpracovaná k

rozvahovému dni 31.12.2019 za účetní období od

1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2020

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 892 V k.ú.

Stará Plesná

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 259/27 v k.ú.

Nová Plesná

Žádost o stanovisko orgánů MOb Plesná k

budoucímu nabytí nemovitých věci (veřejné

prostranství a dešťová kanalizace ve vlastnictví

HOMOLA holding s.r.o.)

Záměr vybudování vodní nádrže v oblasti Suché

Luka

Schválení investice (doplnění venkovního vedení

místního rozhlasu, nákup štěpkovače)
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0107/20

Schválení programu 9. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0099/2M0b-Plel1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

program 9. zasedání ZMOb Plesná

ZMOb/0108/20

Zpráva ověřovatelů z 8. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 4.3.2020

Usnesení číslo: 0100/2M0b-Plel1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů ze 7. zasedání ZMOb Plesná pana Jana Kotaly a Ing. Petra Skalky, Ph.D.

ZMOb/0109120

Určení ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0101IZMOb-Plel1822I9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 9. zasedání ZMOb Plesná Ing. Ivo Babiše a Ing. Petra Laňku

ZMOb/0110/20

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0102/2M0b-Plel1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná V obdobi od 8. zasedání ZMOb Plesná

do 9. 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/0105/20

Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za

rok 2019

Usnesení číslo: 0103IZMOb-Plel1822I9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2019

2) schvaluje

závěrečný účet Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2019 a souhlasí s

celoročním hospodařením, bez výhrad

;MOb/0104/20

Učetní závěrka statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovaná k

rozvahovému dni 31.12.2019 za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Usnesení číslo: 0104IZMOb-Plel1822I9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k

rozvahovému dni 31.12.2019 za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

2) schvaluje

účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k

rozvahovému dni 31.12.2019 za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

3) schvaluje

výsledek hospodaření Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2019 ve výši

256.528,32 Kč a převod z účtu 431- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-

výsledek hospodaření předcházejících účetních období

ZMOb/0106/20

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2020

Usnesení číslo: 0105IZMOb-Plel1822I9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje , .

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

1.

s n í ží se běžné výdaje

na § 2212, pol. 5171 Silnice - opravy a udržování o 61 tis. Kč
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

s n í ž i se kapitálové výdaje

na § 6409, pol. 6901, ÚZ3590 Ostatní kapitálová rezerva o 141 tis. Kč

z V ý š i se běžné výdaje

na § 3341, pol. 5171 Rozhlas a televize - opravy a udržování o 61 tis. Kč

z V ý š i se kapitálové výdaje

na § 3341, pol. 6122, ÚZ3590 Rozhlas a televize - stroje, přístroje, zařízení o 141 tis. Kč

Důvod: oprava rnístního rozhlasu

2.

s n í ží se běžné výdaje

na § 2212, pol. 5171 Silnice - opravy a udržování o 35 tis. Kč

zvýší se běžné výdaje

na § 5512, pol. 5172 Požární ochrana dobrovolná část- nákup sw o 4 tis. Kč

na § 5512, pol. 5137 Požární ochrana dobrovolná část- nákup DDHM o 31 tis. Kč

Důvod: nákup dvou tabletů s příslušenstvím pro SDH

3.

s n í ž i se kapitálové výdaje

na § 6409, pol. 6901, UZ3590 Ostatní kapitálová rezerva o 70 tis. Kč

zvýší se kapitálové výdaje

na § 3745, pol. 6122, UZ3590 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - stroje, přístroje,

zařízení o 70 tis. Kč

Důvod: nákup nového štěpkovače

4.

s n í ž i se běžné výdaje

na § 3111, pol. 5171 Předškolní zařízení - opravy a udržování o 50 tis. Kč

zvýší se běžné výdaje

na § 3613 pol. 5154 Nebytové hospodářství - energie 0 50 tis. Kč

Důvod: vyúčtování energií za nebyt. prostory V MŠ za rok 2017, 2018 a 2019

5.

s n í ž i běžné výdaje

na § 2212, pol. 5171 Silnice - opravy a udržování o 90 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

na § 3632 pol. 5171 Pohřebnictví - opravy a udržování o 90 tis. Kč

Důvod: spolufinancování opravy hřbitova ve výši 10% z celkové částky tj. 90 tis. Kč (výše

poskytnutého transfery na rekonstrukci hřbitova z MMO činí 900 tis. Kč)
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

6.

s n í ž i běžné výdaje

na § 4359, pol. 5169 Ostatní služby a činnosti V oblasti sociální péče — nákup

služeb 0 50 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

na § 43 99, pol. 5169 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - nákup

služeb 0 50 tis. Kč

Důvod: zřízení služby “Senior taxi“

ZMOb/0100/20

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

Usnesení číslo: 0106/2M0b-Plel1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

4)

5)

bere na vědomí

žádost paní—o odkoupení
části pozemku parc. č. 892 v k.ú. Stará Plesná (využití pozemku ostatní plocha, ostatní

komunikace), který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu

Plesná, dle předloženého materiálu

Důvod: žadatelka uvádí, že je majitelkou pozemků parc. č. 890/1 a 891 V k.ú. Stará Plesná, které

sousedí s výše jmenovanými pozemky. Žadatelka má zájem o odkup z důvodu, kdy si zajistí

dostupnost ke svému RD

bere na vědomí v

zápis z jednání Komise výstavby, údržby a ZP z 16.03.2020

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná (č. usnesení 0605/RMOb-Ple/1822/35 ze dne

04.05.2020) nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 892 v k.ú. Stará Plesná

(využití pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace), který je ve vlastnictví Statutárního města

Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, dle předloženého materiálu

nesouhlasí

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 892 v k.ú. Stará Plesná (využití pozemku ostatní

plocha, ostatní komunikace), který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen

městskému obvodu Plesná, dle předloženého materiálu

ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 4) tohoto usnesení
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0101/20

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 259/27 v k.ú. Nová Plesná

Usnesení číslo: 0107/ZMOb-Ple/1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

žádost zické osoby—
*o odkup části pozemku parc. č. 259/27 V k.ú. Nová Plesná, který je ve

vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, dle předloženého

materiálu

Důvod:

Žadatelká je vlastníkem pozemků parc. č. 259/31 a 259/26 V k.ú. Nová Plesná. Odkoupenou část

pozemku by ráda využila k budoucí výstavbě příjezdové komunikace k jednotlivým

rozparcelovaným pozemkům, které vzniknou z jejich parcel

2) bere na Vědomí .

zápis z jednání Komise výstavby, údržby a ZP z 16.03.2020

3) bere na Vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná (č. usnesení 0606/RMOb-Ple/1822/35 ze dne

04.05.2020) nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 259/27 v k.ú. Nová

Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, dle

předloženého materiálu

4) nesouhlasí

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 259/27 v k.ú. Nová Plesná, který je ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava, svěřen městskému obvodu Plesná, dle předloženého materiálu

5) ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 4) tohoto usnesení

;MOb/0102/20

Zádost o stanovisko orgánů MOb Plesná k budoucímu nabytí nemovitých věci

(veřejné prostranství a dešťová kanalizace ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.)

Usnesení číslo: 0108/ZMOb-Ple/1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

žádost Magistrátu města Ostravy, odboru majetkového o stanovisko orgánů městského obvodu

k nabytí pozemků veřejného prostranství (části 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) a

dešťové kanalizace (SO 320b - kanalizace dešťová, vsakování) včetně následného svěření do

správy městského obvodu Plesná. Jedná se o vlastnictví společnosti HOMOLA holding, s.r.o.,

Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava — Kunčičky, IČ: 06519091 týkající se stavby “ Inženýrské

sítě a komunikace Stará Plesná“ dle předložených materiálů
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

2)

3)

4)

5)

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná, č. usnesení 0607/RMOb- Ple/1/822/35 ze dne

04.05.2020

a) souhlasit s nabytím pozemků veřejného prostranství (části 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, které nejsou dotčeny stavbou komunikace) ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.,

Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091 včetně následného svěření do

správy městského obvodu Plesná dle bodu 1) tohoto usnesení á předloženého materiálu

b) nesouhlasit s nabytím dešťové kanalizace (SO 320b - kanalizace dešťová, vsakování) včetně

následného svěření do správy městského obvodu Plesná dle bodu 1) tohoto usnesení a

předloženého materiálu

souhlasí

s nabytím pozemků veřejného prostranství (části 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, které nejsou dotčeny stavbou komunikace) ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.,

Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 OstraVa, IČO 06519091 včetně následného svěření do

správy městského obvodu Plesná dle bodu 1) tohoto usnesení á předloženého materiálu

nesouhlasí

s nabytím dešťové kanalizace (SO 320b — kanalizace dešťová, vsakování) včetně následného

svěření do správy městského obvodu Plesná dle bodu 1)tohoto usnesení á předloženého

materiálu

ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spoj ené s bodem č. 3) a 4) tohoto usnesení

ZMOb/0103/20

Záměr vybudování vodní nádrže v oblasti Suché Luka

Usnesení číslo: 0109/2M0b-PIe/1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

bere na vědomí

žádostpana—stanovisko Rady a
ZastupitelstVa městského obvodu Plesná k záměru vybudovat V městském obvodě Plesná vodní

nádrž V oblasti tZV. Suché Luka, dle předloženého materiálu

bere na vědomí v

stanovisko Komise výstavby, údržby a ZP ze dne 16.04.2020

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná, usnesení č. 0604/RMOb- Ple/ 1822/35 ze dne

04.05.2020 souhlasit se záměremmnam

-vybudovat v městském obvodě ésna, V o ásti tzv. uc é u a, vo n1 na rz e

předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

4) souhlasí

se záměrem pana—vybudovat v

městském obvodě Plesná, V oblasti tzv. Suché Luká, vodní nádrž dle předloženého materiálu

5) ukládá

starostovi MOb Plesná učinit administrativní kroky spoj ené s bodem č. 4) tohoto usnesení

ZMOb/0111120

Schválení investice (doplnění venkovního vedení místního rozhlasu, nákup

štěpkovače)

Usnesení číslo: 0110/2M0b-Plel1822/9

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

zprávu starosty MOb Plesná 0 záměru investice městského obvodu Plesná, dle předloženého

materiálu:

1. doplnění venkovního vedení místního rozhlasu

2. nákup štěpkovače

2) souhlasí

se záměrem investic MOb Plesná:

1. doplnění venkovního vedení místního rozhlasu

2. nákup štěpkovače

3) rozhodlo

0 záměru investic dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení
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