
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

5. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 05.06.2019

  

čís. 0054/ZMOb-PIe/1822/5

0065/ZMOb-Plel1822/5

Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čisel ze dne: 05.06.2019

číslo usnesení

0054/ZMOb-Ple/1822/5

0055/ZMOb-P1e/1 822/5

0056/ZMOb-Ple/1822/5

0057/ZMOb-P1e/1822/5

0058/ZMOb-Ple/1 822/5

0059/ZMOb-Ple/1822/5

0060/ZMOb-Ple/1822/5

0061/ZMOb-Ple/1822/5

0062/ZMOb-Ple/1822/5

0063/ZMOb-Ple/1822/5

0064/ZMOb-P1e/1822/5

0065/ZMOb-P1e/1822/5
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Materiál

ZMOb/0059/19

ZMOb/0060/19

ZMOb/0061/19

ZMOb/0062/19

ZMOb/0055/19

ZMOb/0053/19

ZMOb/0064/19

ZMOb/0054/19

ZMOb/0057/19

ZMOb/0056/19

ZMOb/0058/19

ZMOb/0063/19

Název

Schválení programu 5. zasedání ZMOb Plesná

Zpráva ověřovatelů z 4. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 6.3.2019

Určení ověřovatelů zápisu z 5. zasedání ZMOb

Plesná

Informace o činnosti Rady městského obvodu

Plesná, kontrolního a finančního Výboru ZMOb

Plesná

“Géčko Ostrava - Retail” — vyjádření k PD pro

umístění stavby

Objekt lihovaru V Ostravě - Plesné

Směna pozemků - lokalita Statek

Prodej pozemku parc. č. 13 V k.ú. Stará Plesná

Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy,

městského obvodu Plesná za rok 2018

Účetní závěrka statutárního města Ostravy,

městského obvodu Plesná zpracovaná k

rozvahovému dni 31.12.2018 za účetní období od

1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2019

Ivíontrola Výkonu samostatné působnosti na úseku

ZP
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0059/19

Schválení programu 5. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0054/2M0b-Plel1822/5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje , V

program 5. zasedání ZMOb Plesná, PO UPRAVE

ZMOb/0060I19

Zpráva ověřovatelů z 4. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 6.3.2019

Usnesení číslo: 0055/2M0b-Plel1822/5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů z 4. zasedání ZMOb Plesná paní Mgr Marie Kňurové a pana Jana Kotaly

ZMOb/0061l19

Určení ověřovatelů zápisu z 5. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0056/2M0b-Plel1822/5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 5. zasedání ZMOb Plesná Ing. Ivo Babiše a Ing. Petra Laňku

ZMOb/006211 9

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0057IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná V obdobi od 4. zasedání ZMOb Plesná

do 5. zasedání ZMOb Plesná

2) bere na vědomí

informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná 0 činnosti výborů

©ŠÝŘÁWÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObIOO55/19

“Géčko Ostrava - Retail" - vyjádření k PD pro umístění stavby

Usnesení číslo: 0058IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

bere na vědomí

žádost"(projekce

pozemních staveb) o vyjádření k projektové dokumentaci pro umístění stavby „ Géčko Ostrava

— Retail“' dle předložené projektové dokumentace (přepracované) Investorem stavby

je: Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o, Římská 103/12, 120 00 Praha 2, IČ:

27959058. Stavba se dotkne pozemků parc. č. 884/110, 884/1, 884/48 a 884/100 V k. ú. Stará

Plesná, které jsou ve vlastnictví Obchodního a společenského centra Ostrava, sro. a Praha West

Investment k.s. Jedná se o novostavbu stavebních objektů, SO 01 „ A“, SO 02 Obj. „B“ a S0

03 obj. „Tablet“, vybudování nových parkovacích ploch, chodníků, připojení na stávající

komunikaci.

Dle původní projektové dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

následovně:

- souhlasí s návrhem stavby „ Géčko Ostrava — Retail“ na pozemcích parc. č. 884/110, 884/ 1,

884/48 a 884/100 V k. ú. Stará Plesná pouze částečně, a to se stavbou administrativní budovy a

- nesouhlasí se stavbou ubytovacího zařízení a reklamními plochami, vyjma názvu stavby.

Vyjádření zastupitelstva bylo zasláno investorovi.

Investor předložil přepracovanou žádost o souhlas s umístěním stavby „ Géčko Ostrava — Retail“

dle projektové dokumentace ( přepracované).

Změna V přepracované projektové dokumentaci je následující:

SO 01 Obj. ,, A“ ( nezměněno) — objekt s třemi nadzemními podlažími, obchodní plochy s

administrativním a sociálním zázemím (obchodní plocha a plocha pro služby, technická

místnost, sklad apod.)

SO 02 Obj. „ B“ — (změna) - nově objekt o čtyřech nadzemních podlažích, l. NP bude využito

pro služby spojené s automobily ( prodej doplňků, pneuservis), 2. až 4. NP bude sloužit jako

menší multifunkční nájemní jednotky ( obchodní plochy, administrativa, služby)

SO 03 Obj.“ Tablet“ (nezměněno) —jednopodlažní nadzemní konstrukce pro parkování klientů

 

bere na vědomí

doporučení Rady městského obvodu Plesná (usnesení č. 0262/RMOb-Ple/1822/ 13 ze dne

15 05.20191

souhlasit pouze částečně s navrženou projektovou dokumentací pro umístění stavby „ Géčko

Ostrava — Retail“, a to se stavbou SO 01 Obj. ,, A“ — objekt s třemi nadzemními podlažími,

obchodní plochy s administrativním a sociálním zázemím ( obchodní plocha a plocha pro služby,

technická místnost, sklad apod.) a S0 03 Obj.“ Tablet“ —jednopodlažní nadzemní konstrukce

pro parkování klientů

a

nesouhlasit se stavbou SO 02 Obj. ,, B“ - nově objekt o čtyřech nadzemních podlažích, 1. NP

bude využito pro služby spojené s automobily ( prodej doplňků, pneuservis), 2. až 4. NP bude

sloužit jako menší multifunkční nájemní jednotky ( obchodní plochy, administrativa, služby)

©ŠÝŘÁWÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

3)

4)

nesouhlasí

s návrhem a umístěním stavby „ Géčko Ostrava — Retail“' dle předložené projektové

dokumentace (přepracované) V celém rozsahu.

SO 01 Obj. „ A“ — objekt s třemi nadzemními podlažími, obchodní plochy s administrativním

a sociálním zázemím ( obchodní plocha a plocha pro služby, technická místnost, sklad apod.)

SO 02 Obj. ,, B“ — - nově objekt o čtyřech nadzemních podlažích, 1. NP bude využito pro

služby spoj ené s automobily ( prodej doplňků, pneuservis), 2. Až 4. NP bude sloužit jako menší

multifunkční nájemní jednotky ( obchodní plochy, administrativa, služby)

SO 03 Obj.“ Tablet“— jednopodlažní nadzemní konstrukce pro parkování klientů

pověřuje

starostu MOb Plesná ke sdělení stanoviska dle bodu 3) tohoto usnesení

ZMOb/DD53/19

Objekt lihovaru v Ostravě - Plesné

Usnesení číslo: 0059/ZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

bere na vědomí

informaci starosty městského obvodu Plesná o stavu objektu lihovaru V Ostravě — Plesné.

Současný stav: Samotná budova lihovaru je ze stavebního hlediska V havarijním stavu. Stávající

budova bývalého lihovaru se nachází na pozemku parc. č. 396/1 a 396/7 V k.ú. Stará Plesná ve

vlastnictví právnické osoby INTER KPT s.r.o. Statutární město Ostrava je vlastníkem

sousedních pozemků parc. č. 392, 396/2, 398 a 401 V k.ú. Stará Plesná. Okolní pozemky parc.

č. 396/3, 396/4 a 396/5 vše V k.ú. Stará Plesná jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu

( zaslána žádost o pronájem těchto pozemků)

Cíl: Odkoupením a následnou demolicí stavby lihovaru V Ostravě — Plesné statutárním městem

Ostravaje získání pozemků, a tím vznik nové ucelené významné lokality, která může být využita

k mnoha účelům včetně možnosti vybudování kulturního a společenského centra, nejen pro

občany městského obvodu Plesná, ale i obyvatel přilehlých obvodů.

souhlasí

se záměrem odkoupení pozemků parc. č. 396/1 a 396/7 V k.ú. Stará Plesná a následnou

demolicí stavby lihovaru V Ostravě — Plesné, obojí statutárním městem Ostrava

pověřuje

starostu MOb Plesná k předložení žádosti o odkup pozemků parc. č. 396/1 a 396/7 V k.ú. Stará

Plesná příslušným orgánům statutárního města Ostrava

©ŠÝŘÁWÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0064I19

Směna pozemků - lokalita Statek

Usneseni číslo: 0060/ZMOb-Plel182215

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1)

2)

3)

4)

5)

revokuje

usneseni Zastupitelstva městského obvodu Plesná č.0136/ZMOb - Plé/1418/13 ze dne

15.3.2017

bere na Vědomí

a) žádost společnosti HOMOLA holding s.r.o., se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 OstraVa

— Kunčičky, na směnu pozemků, které vznikly oddělením a sloučením části stávajících

pozemků dle předložených geometrických plánů č. 1233-10á/2019 a č. 1233-10b/2019 a

předložených materiálů.

Společnost HOMOLA holding s.r.o., svou žádost odůvodňuje tím, že má zájem V lokalitě

vybudovat zástavbu rodinných domů včetně inženýrských sítí.

b) usnesení Rady městského obvodu Plesná č. 0288/RMOb-Ple/1822/14 ze dne 27.05.2019

souhlasí

a)

se záměrem směnit, dle geometrického plánu č. 1233-10á/2019 a geometrického plánu

č.1233-10b/2019,

' nově vzniklý pozemek parc.č. 229/46 V k.ú. Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-

10b/2019), o výměře 813 m2, ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.

' nově vzniklý pozemek parc.č. 230/7 V k.ú. Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-

10b/2019), o výměře 83 m2, ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o.

za

' nově vzniklý pozemek parc.č. 229/43 V k.ú. Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-

10a/2019), o výměře 839 m2, ve vlastnictví Statutární město Ostrava, svěřeno MOb Plesná

' nově vzniklý pozemek parc.č. 229/6 V k.ú. Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-

10a/2019), o výměře 1254 m2, ve vlastnictví Statutární město Ostrava, svěřeno MOb Plesná

' nově vzniklý pozemek parc.č. 229/5 V k.ú. Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-

10a/2019), o výměře 864 m2, ve vlastnictví Statutární město Ostrava, svěřeno MOb Plesná

b)

V případě směny pozemků se svěřením nově vzniklých pozemků parc.č. 229/46 V k.ú. Stará

Plesná (dle geometrického plánu 1233-10b/2019), o výměře 813 m2 a parc.č. 230/7 V k.ú.

Stará Plesná (dle geometrického plánu 1233-10b/2019), o výměře 83 m2, do správy městského

obvodu Plesná

žádá

' doplatit nabyVátéli rozdíl ceny směňovaných pozemků na základě znaleckých posudků,

' statutární město Ostrava, aby prověřilo, zdá získané pozemky (pozemky získané

směnnou) neobsahují ekologické ani jiné zátěže z minulé doby

ukládá

©ŠÝŘÁWÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

starostovi Městského obvodu Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 3) a 4)

tohoto usneseni

ZMObIOO54/19

Prodej pozemku parc. č. 13 v k.ú. Stará Plesná

Usnesení číslo: 0061/2M0b-Plel1822/5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

l) bere na vědomí

žádost fyzické osoby

_okoupi pozemku parc. č. 13 V k.ú. Stará Plesná, který je ve Vlastnictví Statutárního města

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Plesná dle předloženého materiálu.

Odůvodnění

k.ú. Stará Plesná átří

převede do vlastnictví. Pozemek parc.

malá branka.

K pozemku parc. č. 13 V k.ú. Stará Plesná není nyní žádný vstup. Spojením pozemku parc. č-

- V k.ú. Stará Plesnáby-rozšířila zahradu a měla i vstup na pozemek.

     

   

který ji pozemek do budoucna

.ú. Stará Plesná je propojen plotem, kde je

2) bere na vědomí

nesouhlasné stanovisko Rady MOb Plesná dané usnesením č. 0226/RMOb-Ple/1822/ 11 ze dne

15 04.2019, dle předloženého materiálu

3) nesouhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 13 v k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního

města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Plesná

4) pověřuje

starostu Městského obvodu Plesná učinit administrativní kroky spojené s bodem č. 3) tohoto

usnesení

ZMObI0057/19

Návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za

rok 2018

Usnesení číslo: 0062IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

l) bere na vědomí

návrh závěrečného účtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2018

2) schvaluje

závěrečný účet Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2018 a souhlasí s

celoročním hospodařením, bez výhrad

©ŠÝŘÁWÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/DD56I19

Učetní závěrka statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovaná k

rozvahovému dni 31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Usnesení číslo: 0063IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k

rozvahovému dni 31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

2) schvaluje

účetní závěrku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná zpracovanou k

rozvahovému dni 31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

3) schvaluje

výsledek hospodaření Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2018 ve

výši -1,577.092,34 Kč a převod z účtu 431- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na

účet 432-výs1edek hospodaření předcházejících účetních období

ZMOb/0058l19

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019

Usnesení číslo: 0064IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019:

s n í ž e n í běžných výdajů

na § 2212, pol. 5171 Silnice — opravy a udržování o 15 tis. Kč

z v ý š e n í běžných výdajů

na § 3745 pol. 5137 Péče o vzhled obcí - DDHM o 15 tis. Kč

Důvod: navýšení rozpočtu na pořízení DDHM potřebného k péči o vzhled obce a veřejnou

zeleň.

ZMOb/0063l19

Kontrola výkonu samostatné působnosti na úseku ŽP

Usnesení číslo: 0065IZMOb-Plel1822I5

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

protokol Kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku ochrany vod, vodovodů a kanalizací,

ochrany zvířat proti týrání á komunálních služeb - čistota městského obvodu, správa veřejné

zeleně a veřejných prostranství, veřejná WC, hřbitovy, tržiště, pohřebnictví, zřizování

příspěvkových organizací, poskytování informací a úseku komunálních služeb za období 2018-

2019, která proběhla dne 28.2.2019

Výsledek kontroly:

Při kontrole výkonu samostatné působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání, ochrany vod,

vodovodů a kanalizací a komunálních služeb (čistota městského obvodu, správa veřejné zeleně

a veřejných prostranství, veřejná WC, hřbitovy, tržiště, pohřebnictví, zřizování příspěvkových

organizací, poskytování informací a úseku komunálních služeb) nebylo shledáno žádné

pochybení. Uvedené působnosti jsou vykonávány v souladu s příslušným obecně závaznými

předpisy.
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