Usnesení č. 7
ze dne 16.9.2015

Usnesení č. 7
ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne
16.9.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------7/76.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
určuje
za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Hrabová p. Petra Baluška a p. Petra Nováka.
7/77.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Bedřicha Chlupatého a p. Milana Pospěcha
o ověření zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Hrabová, konaného dne 24.6.2015.
7/78.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
„Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy - městského
obvodu Hrabová za I. pololetí“.
7/79.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
a) schvaluje
rozpočtové opatření zastupitelstva města, kterým se
zvyšují
převody mezi statutárním městem a městským obvodem
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 6402
o
364 tis. Kč
snižuje
financování
pol. 8115

o

364 tis. Kč

rozpočtové opatření rady města, kterým se
zvyšují
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116, ÚZ 32533058
o
pol. 4116, ÚZ 32133058
o

687 tis. Kč
121 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 32533058

687 tis. Kč

o
1
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§ 3113, pol. 5336, ÚZ 32133058

o

121 tis. Kč

rozpočtové opatření rady města, kterým se
zvyšují
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116, ÚZ 13011
o

709 tis. Kč

zvyšují
běžné výdaje
§ 4329, pol. 5011,
§ 4329, pol. 5031,
§ 4329, pol. 5032,
§ 4329, pol. 5136,
§ 4329, pol. 5137,
§ 4329, pol. 5162,
§ 4329, pol. 5167,
§ 4329, pol. 5173,
§ 4329, pol. 5175,

505
131
46
1
2
7
4
12
1

ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

13011
13011
13011
13011
13011
13011
13011
13011
13011

o
o
o
o
o
o
o
o
o

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

b) schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 11, kterým se
zvyšují
kapitálové příjmy
§ 3639, pol. 3111
o
22 tis. Kč
zvyšují
nedaňové příjmy
§ 3113, pol. 2321
§ 2219, pol. 2119
§ 2219, pol. 2119
§ 2219, pol. 2119

o
o
o
o

95
34
22
55

zvyšují
kapitálové výdaje
§ 3612, pol. 6121
§ 3613, pol. 6121

o
o

22 tis. Kč
55 tis. Kč

zvyšují
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5137
§ 3613, pol. 5153
§ 3632, pol. 5192
§ 3639, pol. 5166
§ 6171, pol. 5172

o
o
o
o
o

96
11
7
4
34

snižují
2

tis.
tis.
tis.
tis.

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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běžné výdaje
§ 3113, pol. 5331

o

1 tis. Kč

c) schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 12, kterým se
zvyšují
nedaňové příjmy
§ 2219, pol. 2119
o
11 tis. Kč
§ 2219, pol. 2119
o
53 tis. Kč
§ 2219, pol. 2119
o
10 tis. Kč
§ 2219, pol. 2119
o
30 tis. Kč
§ 2219, pol. 2119
o
23 tis. Kč
§ 3113, pol. 2123
o
11 tis. Kč
§ 3745, pol. 2111
o
2 tis. Kč
§ 5311, pol. 2212
o
1 tis. Kč
§ 6171, pol. 2212
o
164 tis. Kč
§ 6171, pol. 2310
o
2 tis. Kč
zvyšují
kapitálové výdaje
§ 3613, pol. 6121
§ 3613, pol. 6121
zvyšují
běžné výdaje
§ 1099, pol. 5222
§ 3113, pol. 5169
§ 3113, pol. 5331, ÚZ 97
§ 3613, pol. 5171
§ 3613, pol. 5137
§ 3745, pol. 5139
§ 3900, pol. 5222
§ 6171, pol. 5021
§ 6171, pol. 5137
§ 6171, pol. 5137
snižují
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5171
§ 6171, pol. 5901

o
o

26 tis. Kč
23 tis. Kč

o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 tis. Kč
59 tis. Kč
11 tis. Kč
62 tis. Kč
102 tis. Kč
4 tis. Kč
10 tis. Kč
30 tis. Kč
53 tis. Kč
10 tis. Kč

o
o

59 tis. Kč
30 tis. Kč

o

d) schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13, kterým se
zvyšují
běžné výdaje
3
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§ 3111, pol. 5137
snižují
kapitálové výdaje
§ 3111, pol. 6121
e) schvaluje

o

90 tis. Kč

o

90 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 14, kterým se
zvyšují
daňové příjmy
pol. 1344
o
1 tis. Kč
nedaňové příjmy
§ 3745, pol. 2111
o
1 tis. Kč
§ 5512, pol. 2324
o
3 tis. Kč
zvyšují
běžné výdaje
§ 2219, pol. 5171
§ 3349, pol. 5169
§ 3419, pol. 5222
§ 3745, pol. 5137
§ 3745, pol. 5171
§ 6171, pol. 5011
§ 6171, pol. 5031
§ 6171, pol. 5032
snižují
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 1
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 2
§ 2212, pol. 5171, ÚZ 2
§ 3349, pol. 5021
§ 3349, pol. 5031
§ 3349, pol. 5032
§ 3631, pol. 5169
§ 3632, pol. 5031
§ 3632, pol. 5032
§ 6171, pol. 5901

o
o
o
o
o
o
o
o

227
50
100
100
10
180
47
17

o
o
o

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

50 tis. Kč
33 tis. Kč
227 tis. Kč
77 tis. Kč
23 tis. Kč
8 tis. Kč
15 tis. Kč
10 tis. Kč
4 tis. Kč
279 tis. Kč

o
o
o
o
o
o
o

7/80.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
návrh požadavků městského obvodu Hrabová pro přípravu kapitálového
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rozpočtového
kapitálového výhledu na léta 2017-2019.
7/81.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
4
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o neuzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkovací plochy
Šídlovec SO 104 - Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem Porr a.s., se
sídlem Dubečská 3238/36, 100 10 Praha 10, odštěpný závod – Morava,
Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ 43005560, dle přílohy předloženého
materiálu.
7/82.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště vč. napojení na ul. U Kotelny,
Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Hrabová a dodavatelem Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 10
Praha 10, odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ
43005560,
dle přílohy předloženého materiálu.
7/83.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Venkovní schodiště
Domovská – Příborská,
Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Hrabová
a dodavatelem Dobré stavby, s. r.o., se sídlem
Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava-Kunčice,
IČ 25828495, dle
přílohy předloženého materiálu.
7/84.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba kolumbária na
místním hřbitově, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Hrabová
a dodavatelem Martinem
Badurou, Horní 1189, 739 32 Vratimov, dle přílohy předloženého
materiálu.
7/85.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
žádost statutárního města Ostravy ze dne 20.8.2015 o stanovisko ke
směně a svěření pozemků parc.č. 2552/8 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 169 m2 a parc.č. 2583/7 – ostatní plocha (silnice) o
výměře 7 m2, vše v k.ú. Hrabová ve vlastnictví fyzických osob
za
pozemky parc.č. 862/37 – zahrada o výměře 7 m2 a parc.č. 862/38 –
zahrada o výměře
127 m2, svěřené městskému obvodu Hrabová
5

Usnesení č. 7
ze dne 16.9.2015

a souhlasí
se směnou předmětných pozemků a jejich svěřením městskému obvodu
Hrabová.
7/86.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
žádost statutárního města Ostravy ze dne 12.8.2015 o stanovisko
k výkupu a svěření pozemků:
- parc.č. 34/1 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 12281 m2
- parc.č. 34/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 525 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 34/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 524 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 34/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 526 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 34/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 524 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 34/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 34/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m 2, součástí je
stavba č.p. 752 (jiná stavba)
- parc.č. 34/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m 2, součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba)
- parc.č. 36/2 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 2935 m 2,
vše v k.ú. Hrabová
a nesouhlasí
s výkupem předmětných pozemků vč. staveb.
7/87.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na rok 2015 spolku TJ Sokol
Hrabová, se sídlem Paskovská 209, Ostrava-Hrabová,
rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Hrabová a spolkem TJ Sokol Hrabová, se sídlem
Paskovská 209, Ostrava-Hrabová,
na poskytnutí dotace ve
výši 100.000,-Kč na rok 2015 určené na akci „Centrální zavlažování
fotbalového hřiště TJ Sokol Hrabová“
6
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a zmocňuje
starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
z.: Mgr. R. Naď
t : do 30.9.2015
7/88.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč na rok 2015 Knihovně města
Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, OstravaMoravská Ostrava,
rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Hrabová a Knihovnou města Ostravy, příspěvkovou
organizací, se sídlem ul. 28. října 289/2, Ostrava, zastoupenou Mgr.
Miroslavou Sabelovou, na poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč určenou
k interiérovému dovybavení a k nákupu nových knih a časopisů pro
pobočku Knihovny města Ostravy v Ostravě-Hrabové
a zmocňuje
starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
z.: Mgr. R. Naď
t : do 30.9.2015
7/89.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci starosty ke zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a
účinnosti finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2015.
7/90.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Hrabová takto:
v čl.15 odst. 4 písm. g) se za slovy „výsledek hlasování“ doplňuje slovo
„jmenovitě“.
7/91.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 6. a 7.
zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
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