
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

2. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 14.12.2022

  

čís. 0012/ZMOb-Plel2226/2

0027/2MOb-PIe/2226/2

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: 14.12.2022

číslo usnesení

0012/ZMOb-Ple/2226/2

0013/ZMOb-Ple/2226/2

0014/ZMOb-Ple/2226/2

0015/ZMOb-Ple/2226/2

0016/ZMOb-Ple/2226/2

0017/ZMOb-Ple/2226/2

0018/ZMOb-Ple/2226/2

0019/ZMOb-Ple/2226/2

0020/ZMOb-Ple/2226/2

002 l/ZMOb-Ple/2226/2

0022/ZMOb-Ple/2226/2

0023/ZMOb-Ple/2226/2

0024/ZMOb-Ple/2226/2

0025/ZMOb-Ple/2226/2

0026/ZMOb-Ple/2226/2

0027/ZMOb-Ple/2226/2
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Materiál

ZMOb/0013/22

ZMOb/0014/22

ZMOb/0015/22

ZMOb/0016/22

ZMOb/0017/22

ZMOb/0018/22

ZMOb/0019/22

ZMOb/0028/22

ZMOb/0026/22

ZMOb/0025/22

ZMOb/0024/22

ZMOb/0027/22

ZMOb/0020/22

ZMOb/0012/22

ZMOb/0022/22

ZMOb/0023/22

Název

Schválení programu 2. zasedání ZMOb Plesná

Zpráva ověřovatelů z 1. zasedání ZMOb Plesná,

konaného dne 26.10.2022

Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMOb

Plesná

Informace 0 činnosti Rady městského obvodu

Plesná, Kontrolního a Finančního výboru ZMOb

Plesná

Schválení Jednacího řádu Mob Plesná

Náplně činnosti výborů ZMOb Plesná a jejich

jednací řád

Náhrada ušlého výdělku V souvislosti s výkonem

funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří

nej sou V pracovním nebo jiném obdobném poměru

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb

Plesná na rok 2022

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města

Ostravy, městského obvodu Plesná

Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO,

městského obvodu Plesná na léta 2024 - 2026

Následná kontrola poskytnutých dotací V roce 2022

Dohody o provedení práce V roce 2023 - zastupitelé

MOb Plesná

Nabytí hmotných nemovitých věcí — svěření

pozemku parc. č. 884/215, V k.ú. Stará Plesná,

včetně zpevněné plochy a monolitické betonové zdi

z pohledového betonu pro odpadové nádoby do

majetkové spravy MOb Plesná

Kontrola výkonu samostatné působnosti MOb

Plesná

Termíny zasedání ZMOb Plesná V roce 2023
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0013122

Schválení programu 2. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0012/ZMOb-Plel2226/2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

program 2. zasedání ZMOb Plesná

ZMOb/0014/22

Zpráva ověřovatelů z 1. zasedání ZMOb Plesná, konaného dne 26.10.2022

Usnesení číslo: 0013IZMOb-Plel222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

zprávu ověřovatelů z 1. zasedání ZMOb Plesná pana Jiřího Brůny a pana Jana Kotaly

ZMOb/0015/22

Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0014IZMOb-PleI2226l2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) určuje

za ověřovatele zápisu 2. zasedání ZMOb Plesná Ing. Marka Čecha a Jaroslava Chudo

ZMOb/0016/22

Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, Kontrolního a Finančního

výboru ZMOb Plesná

Usnesení číslo: 0015!ZMOb-Plel2226/2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 1. zasedání ZMOb Plesná

do 2. zasedání ZMOb Plesná

2) bere na vědomí

informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů

ZMOb/0017/22

Schválení Jednacího řádu Mob Plesná

Usnesení číslo: 0016IZMOb-PleI2226l2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) vydává

Jednací řád ZMOb Plesná pro volební období 2022—2026

©ŠÝŘÁVÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0018/22

Náplně činnosti výborů ZMOb Plesná a jejich jednaci řád

Usnesení číslo: 0017IZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

doporučení RMOb Plesná vydat Jednací řád výborů ZMOb Plesná pro volební období 2022—

2026 a schválit náplně činností Kontrolního a Finančního výboru dle předložených materiálů

2) vydává , V

jednací řády výborů ZMOb Plesná pro volební období 2022—2026 PO UPRAVE

3) schvaluje

náplně činností Kontrolního a Finančního výboru dle předložených materiálů

ZMOb/0019/22

Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů

zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

Usnesení číslo: 0018/ZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) rozhodlo

' o poskytování neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající osobou nebo osobou

provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, náhradu výdělku ušlého V souVislosti s

výkonem funkce ve volebním období 2022—2026, paušální částkou ve výši 150,- Kč/ za

hodinu

' o nejvyšší částce, kterou lze poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je

podnikající osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, jako

náhradu výdělku ušlého V souvislosti s výkonem funkce ve volebním období 2022—2026 V

souhrnu ve výši 1.500,- Kč za kalendářní měsíc

ZMOb/0028/22

Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2022

Usnesení číslo: 0019IZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2022:

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 624 o 6 000 tis. Kč

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 624 o 2 565 tis. Kč

na § 6330, pol. 4251, UZ 3595, org. 624 o 3 421 tis. Kč

sníží se kapitálové výdaje — účelově určené

na § 3412 pol. 6121 UZ 3500 ORG 2400006000000 o 6 000 tis. Kč

Výstavba hřiště Hrabek V Ostravě-Plesné

© ST ŘÁVÁ ! ! !
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

sníží se kapitálové vydaje — účelově neurčené

na § 6409 pol. 6901 UZ 3590 o 1 935 tis. Kč

Investiční rezerva

na § 2212 pol. 6121 UZ 3590 o 157 tis. Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

na § 2321 pol. 6121 Uz 3590 o 200 tis. Kč

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Přeložka kanalizace Souhradská

na § 3111 pol. 6121 Uz 3590 o 7tis. Kč

Mateřské školy

na § 3632 pol. 6121 ÚZ 3590 o 1 tis.Kč

Pohřebnictví

na § 3745 pol. 6122 ÚZ 3590 o 265 tis. Kč

Péče o veřejnou zeleň

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400007000000 o 151 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev A-ulDobroslavická, 26.dubna

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400008000000 o 457 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev B-ul.Vlnitá, K. Svobody

na § 2219 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400009000000 o 50 tis. Kč

Výstavba chodníků-Větev C-ul. K. Svobody

na § 3412 pol. 6121, ÚZ 3595,0RG 2400006000000 o 2 282 tis. Kč

Výstavba hřiště Hrabek

na § 3632 pol. 6121, ÚZ 3595,0RG 2400004000000 o 281 tis. Kč

Chodníky-urnovy háj

na § 3744 pol. 6121, ÚZ 3595, ORG 2400013000000 o 200 tis. Kč

Sanace a rekonstrukce havarijního stavu svahu v parku v centru Plesne

Důvod: převod kapitálových fin.prostředků na rok 2023

ZMOb/0026/22

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy, městského obvodu

Plesná

Usnesení číslo: 0020IZMOb-Plel2226l2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

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

předloženého materiálu

ZMOb/0025/22

Návrh rozpočtu MOb Plesná na rok 2023

Usnesení číslo: 0021IZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

návrh rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2023

2) schvaluje

rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2023, ato jako rozpočet vyrovnaný:

- na straně příjmů — celkové zdroje 32 565 tis. Kč

- na straně výdajů — celkové výdaje 32 565 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

účetního úřadu provést rozpis rozpočtu, včetně provádění úprav rozpisu rozpočtu

ZMOb/0024/22

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO, městského obvodu Plesná na léta 2024 -

2026

Usnesení číslo: 0022/ZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

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

2024 - 2026.

ZMOb/0027/22

Následná kontrola poskytnutých dotací v roce 2022

Usnesení číslo: 0023IZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) schvaluje

dle předloženého materiálu vyúčtování dotací poskytnutých usnesením ZMOb Plesná:

č. 0181/ZMOb-Ple/ 1822/ 16 ze dne 16.03.2022 subjektu Spolek Klub důchodců Plesná, ve výši

22.000,00 Kč na činnost spolku

©ŠÝŘÁVÁH!

Strana 6/8 PLESNÁ



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

č. 0182/ZMOb-Ple/1822/16 ze dne 16.03.2022 subjektu Sbor dobrovolných hasičů Plesná, Ve

Výši 42.000,00 Kč (činnost spolku Včetně činnosti dětí a mládeže);

č. 0183/ZMOb-Ple/1822/16 ze dne 16.03.2022 subjektu TěIOCVičná jednota Sokol Ostrava-

Plesná, Ve Výši 42.000,00 Kč (údržba a provoz sportovního areálu, činnost dětí a mládeže).

ZMOb/0020/22

Dohody o provedení práce v roce 2023 - zastupitelé MOb Plesná

Usnesení číslo: 0024IZMOb-PleI2226I2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

' návrh starosty uzavřít dohodu o provedení práce s panem Petrem Peterkem, bytem-

zastupitelem MOb Plesná, na činnost V ZásahOVé jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2023

' náVrh starost uzavřít dohodu o provedení práce s panem Petrem Jeřábkem, bytem _

_ zastupitelem MOb Plesná, na činnost V ZásahOVé jednotce

Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2023

' náVrh ' "' vedení práce s panem Pavlem Hrbáčem,

bytemW starostou MOb Plesná, na činnost V Zásahové

jednotce Sboru dobrovolných hasičů Plesná V roce 2023

2) schvaluje

dohody o provedení práce dle bodu 1) tohoto usnesení

(jedná se o schVálení Vzniku pracovněpráVního Vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva MOb

Plesná pro rok 2023)

ZMOb/0012/22

Nabyti hmotných nemovitých věcí - svěření pozemku parc. č. 884/215, v k.ú. Stará

Plesná, včetně zpevněné plochy a monolitické betonové zdi z pohledového betonu pro

odpadové nádoby do majetkové správy MOb Plesná

Usnesení číslo: 0025IZMOb-Plel2226l2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na Vědomí

žádost statutárního města Ostravy, majetkového odboru, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,

ze dne 11.11.2022, 0 stanovisko městského obVodu Plesná ke svěření pozemku parc. č. 884/215,

V k.ú. Stará Plesná, Včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby a monolitické betonové zdi z

pohledového betonu pro odpadové nádoby, dle předložených materiálů

2) souhlasí

s nabytím hmotných nemovitých Věcí — SVěření pozemku parc. č. 884/215, V k.ú. Stará Plesná,

včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby a monolitické betonové zdi z pohledového

betonu pro odpadové nádoby do majetkové správy MOb Plesná, dle předložených materiálů

3) ukládá

©ŠÝŘÁVÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Plesná

zastupitelstvo městského obvodu

starostovi Mob Plesná sdělit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení

ZMOb/0022/22

Kontrola výkonu samostatné působnosti MOb Plesná

Usnesení číslo: 0026IZMOb-PleI2226I2

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) bere na vědomí

1)

protokol o výsledku provedené kontroly ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech

a pietních místech a o změně zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

ve znění pozděj ších předpisů, která proběhla dne 25.10.2022, dle předloženého materiálu

Výsledek kontroly:

Kontrolou bylo zjištěno, že úkoly vyplývající se zákonů jsou plněny dlouhodobě na velmi dobré

úrovni s péči řádného hospodáře. Válečné hroby, pietní místa a jejich okolí je náležitě udržováno.

Dokumentace je vedena na požadované úrovni.

2)
protokol o výsledku provedené kontroly na úseku ochrany zvířat proti týrání, komunálních

služeb (činnosti související se zajišťováním správy veřejné zeleně) a poskytování informací

(kontrolované období — rok 2021)

Výsledek kontroly:

k výkonu samostatné působnosti na úseku veřejné zeleně, ochrany zvířat proti týrání a

poskytování informací nemá připomínky, vyjma aktualizace dat pasportu veřejné zeleně, která

nebyla V kontrolovaném období provedená (změny údajů o množství a typech vegetačních prvků

nacházejících se na pozemcích MOb Plesná V programu pasportu zeleně). Ostatní kontrolované

působnosti jsou vykonávány V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Nápravná opatření:

Úsek výstavby, majetku a životního prostředí ÚMOb Plesná již požadovaná data pasportu

veřejné zeleně aktualizoval V souladu čl. 16 odst.2 písm. a) bodu 4 Statut města Ostravy, ve znění

platném po kontrolovaném období. Aktualizace veřejné zeleně bude vždy prováděna do l.března

běžného roku.

ZMOb/0023/22

Terminy zasedání ZMOb Plesná v roce 2023

Usnesení číslo: 0027IZMOb-Ple1222612

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná

1) stanovuje

termíny konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná V roce 2023 takto:

01.03.2023, 07.06.2023, 13.09.2023, 13.12.2023
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