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Usnesení 
3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 01.03.2023 

  

čís. 0028/ZMOb-Ple/2226/3 
- 

0037/ZMOb-Ple/2226/3 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 01.03.2023 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0028/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0029/23 Schválení programu 3. zasedání ZMOb Plesná 

0029/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0030/23 Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMOb 

Plesná 

0030/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0031/23 Určení ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZMOb 

Plesná 

0031/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0032/23 Informace o činnosti Rady městského obvodu 

Plesná, kontrolního a finančního výboru ZMOb 

Plesná 

0032/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0038/23 Návrh rozpočtového opatření ZMOb Plesná k 

rozpočtu MOb Plesná na rok 2023 

0033/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0033/23 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub 

důchodců Plesná 

0034/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0034/23 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná 

0035/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0035/23 Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou 

jednotu Sokol Ostrava- Plesná 

0036/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0036/23 Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - 

Plesná - příspěvková organizace 

0037/ZMOb-Ple/2226/3 ZMOb/0037/23 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu 
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ZMOb/0029/23 
Schválení programu 3. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0028/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 3. zasedání ZMOb Plesná 

  
 

  

 
ZMOb/0030/23 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0029/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  zprávu ověřovatelů z 2. zasedání ZMOb Plesná Ing. Marka Čecha a pana Jaroslava Chuda 

  
 

  

 
ZMOb/0031/23 
Určení ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0030/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu z 3. zasedání ZMOb Plesná Ing. arch. Aleše Studenta, Ph.D. a pana Jana 

Kotalu 

  
 

  

 
ZMOb/0032/23 
Informace o činnosti Rady městského obvodu Plesná, kontrolního a finančního 
výboru ZMOb Plesná 
  
Usnesení číslo: 0031/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  informaci starosty MOb Plesná o činnosti RMOb Plesná v období od 2. zasedání ZMOb Plesná 

do 3. zasedání ZMOb Plesná 

  

2) bere na vědomí 

  informaci předsedy Kontrolního a Finančního výboru ZMOb Plesná o činnosti výborů 
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ZMOb/0038/23 
Návrh rozpočtového opatření ZMOb Plesná k rozpočtu MOb Plesná na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 0032/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná na rok 2023, PO ÚPRAVĚ: 

 

1. 

S n í ž í   se na straně běžných výdajů: 

§ 2212                                - 169 tis. Kč 

Silnice 

 

Z v ý š í   se na straně běžných výdajů: 

§ 6112                                + 169 tis. Kč 

Zastupitelstva obcí 

 

Důvod: Navýšení odměn členů zastupitelstva o 10% na základě vydání Sbírky zákonů č. 415, 

jejíž součástí je nařízení vlády ze dne 30.11. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

2. 

S n í ž í   se na straně běžných výdajů: 

§ 3632                                - 50 tis. Kč 

Pohřebnictví 

 

Z v ý š í   se na straně běžných výdajů: 

§ 3745                                + 50 tis. Kč 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 

Důvod: Posílení běžných výdajů na § 3745 (opravy a služby). 

  
 

  

 
ZMOb/0033/23 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek klub důchodců Plesná 
  
Usnesení číslo: 0033/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  v souladu s usnesením č.0163/RMOb-Ple/2226/7 ze dne 06.02.2023 doporučení Rady městského 

obvodu Plesná rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Spolek klub důchodců 

Plesná, se sídlem Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava - Plesná, IČ 04764579, ve výši 22.000,- 

Kč, na činnost spolku v roce 2023, dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Plesná 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 5/7  
  

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2023 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro Spolek klub důchodců Plesná, se sídlem Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava - Plesná, 

IČ 04764579, ve výši 22.000,- Kč, na činnost spolku v roce 2023, dle předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 31.03.2023 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0034/23 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
  
Usnesení číslo: 0034/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  v souladu s usnesením č.0163/RMOb-Ple/2226/7 ze dne 06.02.2023 doporučení Rady městského 

obvodu Plesná rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro spolek SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná, Karla Svobody 183/1, Ostrava - Plesná, IČ 64989895, na činnost 

spolku  včetně činnosti dětí a mládeže v roce 2023,  ve výši 42.000,- Kč, dle předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2023 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace pro pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plesná, Karla Svobody 183/1, 

Ostrava - Plesná, IČ 64989895, na činnost spolku včetně činnosti dětí a mládeže v roce 2023, ve 

výši 42.000,- Kč, dle předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 31.03.2023 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0035/23 
Poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava- Plesná 
  
Usnesení číslo: 0035/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 
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  v souladu s usnesením č.0182/RMOb-Ple/2226/8 ze dne 20.02.2023 doporučení Rady městského 

obvodu Plesná rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro spolek  Tělocvičná 

jednota Sokol Ostrava - Plesná, Na Žižkově 281/1, Ostrava - Plesná, IČ 43965776, na činnost 

spolku v roce 2023 - údržba a provoz sportovního areálu na Žižkově, činnost dětí a mládeže, ve 

výši 42.000,- Kč, dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2023 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná, Na Žižkově 281/1, Ostrava - Plesná, 

IČ 43965776, na činnost spolku v roce 2023 - údržba a provoz sportovního areálu na Žižkově, 

činnost dětí a mládeže, ve výši 42.000,- Kč, dle předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení a předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  starostu MOb Plesná podpisem smlouvy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 31.03.2023 

 starosta 
 

  

 
ZMOb/0036/23 
Změna zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0036/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) bere na vědomí 

  Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava – Plesná – příspěvkové organizace, 

kterým se aktualizují majetkové přílohy č. 1–4, dle stavu majetku organizace ke dni 31.12.2022, 

dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava – Plesná – příspěvková organizace 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) vydává 

  Dodatek č. 18 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava – Plesná – příspěvkové organizace, 

kterým se aktualizují majetkové přílohy č. 1–4, dle stavu majetku organizace ke dni 31.12.2022, 

dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  ÚMOb Plesná zajistit potřebné administrativní kroky za účelem aktualizace změny Zřizovací 

listiny 

  

 Vyřizuje: Ing. Markéta Prokešová, T: 31.03.2023 

 Tajemník, úsek vnitřních věcí 
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ZMOb/0037/23 
Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0037/ZMOb-Ple/2226/3 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

  A) stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva MOb Plesná za výkon 

funkce, s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, následovně:    

B)                                                     

místostarosta    11.000,- Kč    

člen rady            2.200,- Kč 

předseda výboru 1.650,- Kč 

předseda komise  3.960,- Kč 

člen výborů, komisí                    1.100, -Kč 

člen zastupitelstva          550,- Kč 

  

2) 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 

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

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

  

3) 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 

  

4) 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 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z 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 

  
 

 


