Usnesení č.5
ze dne 3.6. 2015

Usnesení č. 5
ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 3.
6. 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------5/47.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
určuje
za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Hrabová Ing. Vladimíra Petanu CSc., p. Petra Baluška.
5/48.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Květoslavy Hrabovské a p. Petra Nováka o
ověření zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
konaného dne 1. 4. 2015.
5/49.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová za rok 2014“.
5/50.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová za rok 2014 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová za rok 2014
a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5/51.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
účetní závěrku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014
do 31.12.2014.
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5/52.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o ponechání hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava – Hrabová,
Paskovská 46, příspěvkové organizace za rok 2014 ve výši 69.541,60 Kč
v rezervním fondu.
5/53.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o převedení hospodářského výsledku Mateřské školy, „Klubíčko“ Ostrava
– Hrabová, Příborská 28, příspěvkové organizace za rok 2014 ve výši
236.633,42 Kč do fondů mateřské školy, a to do rezervního fondu částku
196.633,42 Kč a do fondu odměn částku 40.000,-Kč
a rozhodlo
o převedení finančních prostředků ve výši 100.000,-Kč z rezervního fondu
do fondu reprodukce majetku, investičního fondu Mateřské školy,
„Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, příspěvkové organizace.
5/54.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí roku 2015“.
5/55.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová č. 4/2015, 5/2015,
6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, kterými se
zvyšují
- nedaňové příjmy
§ 2212, pol. 2322
§ 2219, pol. 2119
§ 2219, pol. 2119
§ 3113, pol. 2132, ÚZ 94
§ 3612, pol. 2324
§ 3613, pol. 2132
§ 3632, pol. 2324

o
o
o

5 tis. Kč
2 tis. Kč
3 tis. Kč
34 tis. Kč
43 tis. Kč
8 tis. Kč
6 tis. Kč

o
o
o
o

zvyšuje
- financování
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pol. 8115

o

11 000 tis. Kč

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 tis. Kč
130 tis. Kč
6 tis. Kč
200 tis. Kč
6 tis. Kč
188 tis. Kč
47 tis. Kč
14 tis. Kč
700 tis. Kč
400 tis. Kč
130 tis. Kč
38 tis. Kč
520 tis. Kč
250 tis. Kč

zvyšují
- kapitálové
§ 2212, pol.
§ 2212, pol.
§ 2212, pol.
§ 2212, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 2219, pol.
§ 3111, pol.
§ 3421, pol.
§ 3632, pol.

výdaje
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121

zvyšují
- běžné výdaje
§ 2212, pol. 5166
§ 2212, pol. 5171,
§ 2212, pol. 5901
§ 2219, pol. 5171
§ 3113, pol. 5331,
§ 3113, pol. 5901
§ 3319, pol. 5021
§ 3419, pol. 5222
§ 3421, pol. 5171
§ 3639, pol. 5166
§ 3639, pol. 5166
§ 3639, pol. 5362
§ 3723, pol. 5169
§ 3745, pol. 5169,
§ 3745, pol. 5169,
§ 3900, pol. 5169
§ 4357, pol. 5339
§ 6171, pol. 5137
§ 6171, pol. 5171
§ 6330, pol. 5347,

o
ÚZ 2

5 tis. Kč
1 000 tis. Kč
7 000 tis. Kč
360 tis. Kč
34 tis. Kč
500 tis. Kč
10 tis. Kč
5 tis. Kč
36 tis. Kč
7 tis. Kč
4 tis. Kč
2 tis. Kč
36 tis. Kč
366 tis. Kč
60 tis. Kč
20 tis. Kč
8 tis. Kč
3 tis. Kč
7 tis. Kč
o
5 500 tis. Kč

o
o
o

ÚZ 94

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ÚZ 5
ÚZ 6

o
o

o
o
o
o
ÚZ 621, org. 621

snižují
- kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121

o

5 500 tis. Kč

snižují
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- neinvestiční příspěvek zřízeným PO
§ 3111, pol. 5331
o

38 tis. Kč

snižují
- běžné výdaje
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 2
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 2
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 2
§ 3399, pol. 5901
§ 3900, pol. 5222
§ 6171, pol. 5169
§ 6171, pol. 5901

o
o
o
o
o
o
o

20
5
7
8

360 tis. Kč
36 tis. Kč
520 tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč.

5/56.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
na straně obdarovaného o přijetí daru pozemků parc.č. 2584/17 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 123 m2 a parc.č. 2584/18 – ostatní
plocha (zeleň) o výměře 203 m2, ul. Paskovská v kat.úz. Hrabová, od
Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117,
702 18
Ostrava, IČ 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, a o uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
5/57.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
nesouhlasí
s přijetím daru komunikace vybudované na pozemcích parc.č. 1982,
2008/4, 1988/2, 1988/1
a 1989/1 v k.ú. Hrabová, od paní I. J. z důvodu
špatného technického stavu komunikace.
5/58.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
žádost pana J. V. o prodej pozemku parc.č. 146/2 – ostatní plocha o
výměře 323m2,
ul. Výjezdní v k.ú. Hrabová, podanou dne
30.3.2015,
souhlasí
se záměrem prodat pozemek parc.č. 146/2 – ostatní plocha o výměře
323m2, ul. Výjezdní v k.ú. Hrabová
a ukládá
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starostovi předložit záměr prodeje pozemku k rozhodnutí Zastupitelstvu
města Ostravy.
z.: Mgr. R. Naď
t. : do 15.6.2015
5/59.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
souhlasí
s podáním žádosti o svěření pozemků parc.č. 204/1, 204/2, 204/3, 205 a
206 v k.ú. Hrabová pro rozšíření hřbitova na ul. Bažanova.
5/60.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o aktualizaci přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p. o. dle předloženého
návrhu.
5/61.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o aktualizaci přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava-Hrabová, Příborská 28, p.o. dle
předloženého návrhu.
5/62.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
na základě žádosti o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou
se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území
statutárního města Ostrava, o úplném zákazu provozu loterií na území
městského obvodu Hrabová.
5/63.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem
Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice a statutárním městem Ostrava –
městským obvodem Hrabová na přijetí peněžitého daru ve výši 95.000,-Kč
účelově určeného pro Základní školu, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46,
příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Hrabovský ninja faktor –
venkovní vybavení pro ZŠ Paskovská 46“
a zmocňuje
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starostu k podpisu darovací smlouvy.
z.: Mgr. R. Naď
t.: do 30.6.2015
5/64.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5.
zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
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