
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

7. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 18.12.2019

  

čís. 0075IZMOb-Plel1822/7

0087/ZMOb-Plel1822/7

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 čísel ze dne: 18.12.2019

číslo usnesení

0075/ZMOb-Ple/1 822/7

0076/ZMOb-Ple/1 822/7

0077/ZMOb-Ple/1 822/7

0078/ZMOb-Ple/1 822/7

0079/ZMOb-Ple/1 822/7

00SO/ZMOb-Ple/l 822/7

0081/ZMOb-Ple/1822/7

0082/ZMOb-Ple/1 822/7

0083/ZMOb-Ple/1822/7

0084/ZMOb-Ple/1 822/7

0085/ZMOb-Ple/1822/7

0086/ZMOb-Ple/1 822/7

0087/ZMOb-Ple/1 822/7
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Materiál

ZMOb/0075/19

ZMOb/0076/19

ZMOb/0077/19

ZMOb/0078/19

ZMOb/0079/19

ZMOb/0083/19

ZMOb/0084/19

ZMOb/0085/19

ZMOb/0082/19

ZMOb/0081/19

ZMOb/0080/19

ZMOb/0086/19

ZMOb/0087/19

Název

Schválení programu 7. zasedání ZMOb Plesná

Zpráva ověřovatelů z 6. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 04.09.2019

Určení ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMOb

Plesná

Informace o činnosti Rady městského obvodu

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb

Plesná

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města

Ostravy, městského obvodu Plesná

Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO,

městského obvodu Plesná na léta 2021 - 2023

Následná kontrola poskytnutých dotací V roce 2019

Dohody o provedení práce a o provedení pracovní

činnosti V roce 2020 - zastupitelé MOb Plesná

Termíny zasedání ZMOb Plesná V roce 2020

Stanovení odměny uvolněnému členu zastupitelstva

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2019

Stanovení měsíční odměny za výkon funkce

neuvolněným členům zastupitelstva městského

obvodu— novelá nařízení vlády s účinností k 1.1.2020
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0075119

Schválení programu 7. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0075/2M0b-Plel1822/7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje , V

program 7. zasedání ZMOb Plesná PO UPRAVE

ZMOb/007GI19

Zpráva ověřovatelů z 6. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 04.09.2019

Usnesení číslo: 0076/2M0b-Plel1822/7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů z 6. zasedání ZMOb Plesná MUDr. Sylvy Zajícové a pana Petra Peterka

ZMOb/0077/19

Určení ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0077IZMOb-Plel182217

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 7. zasedání ZMOb Plesná Mgr. Marii Kňurovou a Ing. Miloslava Mužíka

ZMOb/0078/19

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0078/2M0b-Plel1822/7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná V období od 6. zasedání ZMOb Plesná

do 7. zasedání ZMOb Plesná

2) bere na vědomí

informaci předsedy Kontrolního á Finančního Výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů

ZMOb/0079l19

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu

Plesná

Usnesení číslo: 0079IZMOb-Plel182217

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná, dle

předloženého materiálu

ZMOb/0083l19

Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2020

Usnesení číslo: 0080/2M0b-Plel1822/7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí , V

návrh rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2020, PO UPRAVE

2) schvaluje

rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2020 PO UPRAVE, a to jako rozpočet vyrovnaný:

- na straně příjmů — celkové zdroje 30.568 tis. Kč

- na straně výdajů — celkové výdaje 30.568 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

ZMOb/0084I19

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO, městského obvodu Plesná na léta 2021

- 2023

Usnesení číslo: 0081IZMOb-Plel182217

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

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

2021 - 2023, dle předloženého materiálu

ZMOb/0085/19

Následná kontrola poskytnutých dotací v roce 2019

Usnesení číslo: 0082/ZMOb-Plel1 82217

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

dle předloženého materiálu vyúčtování dotací poskytnutých usnesením ZMOb Plesná:

č.0048/ZMOb-Ple/1822/4 ze dne 06.03.2019 subjektu Sbor dobrovolných hasičů Plesná (činnost

spolku včetně činnosti dětí a mládeže), ve výši 42.000,00 Kč na úhradu zimního soustředění
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

mladých hasičů, přeprava osob na celostátní setkání has. praporů a nákup vybavení pro

zásahovou jednotku,

č.0049/ZMOb-Ple/ 1822/4 ze dne 06.03.2019 subjektu Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Plesná

(činnost spolku), ve výši 27.000,00 Kč na úhradu ubytování na cyklistickém zájezdu, odměna

správci areálu na Zižkově dle DPP

č.0047/ZMOb-Ple/ 1822/4 ze dne 06.03.2019 subjektu Spolek Klub důchodců Plesná, ve výši

22.000,00 Kč na úhradu nákupu dárků, dopravy, pohoštění a společenské akce

ZMOb/0082/19

Dohody o provedení práce a o provedení pracovni činnosti v roce 2020 - zastupitelé

MOb Plesná

Usnesení číslo: 0083/2M0b-Plel1822/7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

' návrh starosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem

zastupitelem MOb Plesná, na činnost V Zásahové jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2020

' návrh starosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem—

_,zastupitelem MOb Plesná, na činnost V Zásahové jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná v roce 2020

' návrh starosty uzavřít dohodu o pracovní činnosti s paní_

—zastupitelkou MOb Plesná, na vedení a psaní

kroniky městského obvodu Plesná, včetně shromažďování a zpracování podkladů

' návrh místostarosty uzavřít dohodu o provedení práce spanem_

_starostou MOb Plesná, na činnost V

Zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Plesná v roce 2020

2) schvaluje

dohody o provedení práce a o provedení pracovní činnosti dle bodu 1) tohoto usnesení

ZMOb/0081l19

Termíny zasedání ZMOb Plesná v roce 2020

Usneseni číslo: 0084IZMOb-Plel1822I7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

doporučení Rady MOb Plesná, usnesení č.0442/RMOb-Ple/ 1822/24 ze dne 18.11.2019,

stan0Vit terminy zasedání ZMOb Plesná V roce 2020, dle předloženého materiálu

2) stanovuje

terminy konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná v roce 2020 takto:

4.března 2020, 3.června 2020, 9.září 2020, 16.prosince 2020
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0080l19

Stanovení odměny uvolněnému členu zastupitelstva

Usnesení číslo: 0085IZMOb-Plel1822l7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) rozhodlo

o poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva, pánu_ za

práci pro MOb Plesná za rok 2019 (získání mimořádných dotací na rok 2020) PO ÚPRAVĚ,

ve výši 25 000 Kč

ZMOb/0086l19

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019

Usnesení číslo: 0086IZMOb-Plel1822l7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2019, takto :

sníží se převody mezi statutárním městem a městským obvodem Plesná — příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org.624 o 806 tis. Kč

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 624 o 2 334 tis. Kč

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 624 o 2 257 tis. Kč

sníží se kapitálové výdaje na akci- odstranění havarijního stavu mostů přes vodní tok Plesenka

na§ 2212, pol. 6121,UZ 3500, org.24000500000 o 806 tis. Kč

sníží se kapitálové výdaje — účelově neurčené

na § 6409 pol. 6901, ÚZ 3590 o 2 334 tis. Kč

na § 2212 pol. 6123, Uz 3595 o 500 tis. Kč

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2400007-9000000 o 378 tis. Kč

na § 2221 pol. 6121, UZ 3595, org. 2400011000000 0 527 tis. Kč

na § 3412 pol. 6121, UZ 3595, org. 2400006000000 o 382 tis. Kč

na § 3632 pol. 6121, UZ 3595, org. 2400004000000 0 140 tis. Kč

na § 6171 pol. 6121, UZ 3595, org. 2400003000000 0 330 tis. Kč

Důvod: převedení nevyčerpaných neúčelových investičních dotací z rozpočtu roku 2019 na

financování v roce 2020

ZMOb/0087l19

Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

městského obvodu- novela nařízení vlády s účinností k 1.1.2020

Usnesení číslo: 0087IZMOb-Plel1822l7

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

1)

2)

3)

4)

5)

bere na vědomí

doporučení Rady MOb Plesná ze dne 16.12.2019, č. usnesení 0482/RMOb—Ple/1822/26, stanovit

nové měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MOb Plesná, V návaznosti na novelu

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných

celků, s účinností ode dne 1.1.2020, dle předloženého materiálu

rozhodlo

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

účinností ode dne 1.1.2020, následovně:

místostarosta 9.900,- Kč

člen rady 1.628,- Kč

předseda výborů, předseda Komise výstavby, údržby a

ZP, předseda komise-Redakční rada informačního 1.353,- Kč

zpravodaje Pleso

předseda Kulturní, školské a sportovní komise 3.300,- Kč

člen výborů, komisí 825,- Kč

člen zastupitelstva 363,- Kč

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

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

(1) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva

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

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

0) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé 2 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
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