Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení
15. schůze rady městského obvodu
konané dne 10.06.2019

čís.

0181/RMOb-Pro/1822/15
0193/RMOb-Pro/1822/15

______________________________
Mgr. Marie Matějová

______________________________
Ing. Zdeněk Dvorský

starostka

místostarosta

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 10.06.2019
Číslo usnesení

Materiál

0181/RMOb-Pro/1822/15

RMOb/0200/19 Schválení programu 15. schůze rady městského
obvodu konané dne 10.6.2019 v 16,00 hod
RMOb/0207/19 Kontrola plnění usnesení rady městského obvodu
Proskovice
RMOb/0198/19 Stanovisko k existenci inženýrských sítí, zařízení
a majetku pro stavbu “Vodovodní řad a přípojky,
ul. Zálesní, k.ú. Proskovice”
RMOb/0199/19 Vyjádření k projektové dokumentaci “Změna
režimu parkování Proskovice”
RMOb/0205/19 Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání
územního souhlasu na akci “Zřízení dvou
parkovacích
stání
ul.
Na
Smyčce,
Ostrava-Proskovice”
RMOb/0206/19 Návrh na podání žádosti o uzavření “Dohody
o umístění zařízení” se společností ČEZ Distribuce,
a.s. v rámci stavby “Umístění ukazatelů rychlosti
podél komunikací v Proskovicích”
RMOb/0208/19 “Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice” cenová nabídka na vypracování projektové
dokumentace změny stavby před dokončením a na
technickou a konzultační činnost
RMOb/0197/19 Vydání souhlasu s podnájmem
RMOb/0209/19 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2019
RMOb/0204/19 Program a financování akce “Svatojánské slavnosti
v Proskovicích dne 22.6.2019”
RMOb/0201/19 Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu pro
místní pobočku knihovny v Proskovicích
RMOb/0202/19 Oznámení Základní školy a Mateřské školy
Ostrava-Proskovice, příspěvková organizace záznam z prověrek BOZP a PO za rok 2019
RMOb/0203/19 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2009,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn
a doplňků

0182/RMOb-Pro/1822/15
0183/RMOb-Pro/1822/15

0184/RMOb-Pro/1822/15
0185/RMOb-Pro/1822/15

0186/RMOb-Pro/1822/15

0187/RMOb-Pro/1822/15

0188/RMOb-Pro/1822/15
0189/RMOb-Pro/1822/15
0190/RMOb-Pro/1822/15
0191/RMOb-Pro/1822/15
0192/RMOb-Pro/1822/15

0193/RMOb-Pro/1822/15

Název

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu

Usnesení

RMOb/0200/19
Schválení programu 15. schůze rady městského obvodu konané dne 10.6.2019 v 16,00
hod
Usnesení číslo: 0181/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

schvaluje
program 15. schůze rady městského obvodu konané dne 10.6.2019 v 16,00 hod

RMOb/0207/19
Kontrola plnění usnesení rady městského obvodu Proskovice
Usnesení číslo: 0182/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

souhlasí
s kontrolou plnění usnesení rady městského obvodu Proskovice. Ve sledování zůstávají
usnesení č. 0127/RMOb-Pro/1822/10 ze dne 1.4.2019 a usnesení č. 0111/RMOb-Pro/1822/8
ze dne 4.3.2019

RMOb/0198/19
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, zařízení a majetku pro stavbu “Vodovodní
řad a přípojky, ul. Zálesní, k.ú. Proskovice”
Usnesení číslo: 0183/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
žádost firmy HydroIdea s.r.o., IČO 02929368, se sídlem Lešetínská 676/68, 719 00
Ostrava-Kunčice, o vyjádření k existenci inženýrských sítí, zařízení a majetku ve správě
městského obvodu Proskovice v souvislosti se stavbou “Vodovodní řad a přípojky, ul. Zálesní,
k.ú. Proskovice”

2)

konstatuje, že
v zájmové oblasti se nachází místní komunikace III. třídy (ul. Zálesní) ve správě městského
obvodu Proskovice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu

Usnesení

RMOb/0199/19
Vyjádření k projektové dokumentaci “Změna režimu parkování Proskovice”
Usnesení číslo: 0184/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
předloženou projektovou dokumentaci “Změna režimu parkování - Proskovice” - návrh
dopravního značení na místní komunikaci III. třídy ul. Na Smyčce (parkoviště pod
malometrážními byty)

2)

bere na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci ”Změna režimu parkování - Proskovice” - návrh
dopravního značení

3)

souhlasí
jako správce místní komunikace III. třídy ul. Na Smyčce s navrženým:
- vodorovným dopravním značením - 5x V10g časově omezené stání, 1x V10f vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě
postiženou a 1x V12a žlutá klikatá čára
- zrušením stávající dopravní značky IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
- umístěním 1 ks dopravní značky IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a 1 ks dodatkové
tabulky E13 s textem “Po - Pá 7:00 - 18:00 max. 1 hodinu”

4)

rozhodla
o podání žádosti o vydání Opatření obecné povahy - Příkaz o trvalém dopravním značení,
zajištění a umístění 1 ks svislé dopravní značky IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem, 1 ks
dodatkové tabulky E13 s textem “Po - Pá 7:00 - 18:00 max. 1 hodinu” a vodorovného
dopravního značení 5x V10g časově omezené stání, 1x V10f vyhrazené parkoviště pro
vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou a 1x V12a
žlutá klikatá čára

5)

zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou
k podpisu žádosti o vydání Opatření obecné povahy - Příkaz o trvalém dopravním značení

6)

ukládá
Jitce Hyklové, referentce pro majetkovou a stavební správu
zajištění všech potřebných úkonů k bodu 4) návrhu usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu
Vyřizuje:

Jitka Hyklová,
referent úseku majetkoprávního a stavební správy

Usnesení

T: 30.08.2019

RMOb/0205/19
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu na akci “Zřízení
dvou parkovacích stání ul. Na Smyčce, Ostrava-Proskovice”
Usnesení číslo: 0185/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
předloženou projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu na akci “Zřízení dvou
parkovacích stání ul. Na Smyčce, Ostrava-Proskovice”, kde investorem je statutární město
Ostrava, městský obvod Proskovice

2)

bere na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci s úpravou pro vydání územního souhlasu na akci
“Zřízení dvou parkovacích stání ul. Na Smyčce, Ostrava-Proskovice”

RMOb/0206/19
Návrh na podání žádosti o uzavření “Dohody o umístění zařízení” se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v rámci stavby “Umístění ukazatelů rychlosti podél komunikací
v Proskovicích”
Usnesení číslo: 0186/RMOb-Pro/1822/15
k usnesení č. 0166/RMOb-Pro/1822/14
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
výzvu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k doplnění podkladů k žádosti o připojení odběrných
míst k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN v rámci stavby “Umístění ukazatelů
rychlosti podél komunikací v Proskovicích”

2)

rozhodla
podat žádost o uzavření “Dohody o umístění zařízení” s vlastníkem sloupu ČEZ Distribuce,
a.s., v rámci stavby “Umístění ukazatelů rychlosti podél komunikací v Proskovicích”

3)

ukládá
Jitce Hyklové, referentce pro majetkovou a stavební správu
zajištění všech potřebných úkonů k bodu 2) návrhu usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu
Vyřizuje:
4)

Jitka Hyklová,
referent úseku majetkoprávního a stavební správy
zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou
k podpisu žádosti o uzavření “Dohody o umístění zařízení”

Usnesení

T: 28.06.2019

RMOb/0208/19
“Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice” - cenová nabídka na vypracování
projektové dokumentace změny stavby před dokončením a na technickou
a konzultační činnost
Usnesení číslo: 0187/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
záznam z jednání ze dne 24. 5. 2019 ve věci křížení Mlýnského náhonu s potrubím
vysokotlakého plynovodu ve správě GasNet, s.r.o. a cenovou nabídku firmy Sweco
Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, odštěpný závod
Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava 1, na zpracování projektové dokumentace změna stavby
před dokončením a na technickou a konzultační činnost

2)

rozhodla
o předložení projektové dokumentace změna stavby před dokončením, odsouhlašenou firmou
GasNet, s.r.o. na akci “Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice”, firmou Sweco
Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, odštěpný závod
Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava 1, dle záznamu z jednání ve věci křížení Mlýnského
náhonu s potrubím vysokotlakého plynovodu ve správě GasNet, s.r.o., ze dne 24.5.2019,
bod 2) v termínu do 20.6.2019

RMOb/0197/19
Vydání souhlasu s podnájmem
Usnesení číslo: 0188/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
žádost o vydání souhlasu k podnájmu XXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XX
XXXXXX
XXXXXX
XXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XX XXXXXX XXXXX, 724 00 Ostrava-Proskovice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu
2)

Usnesení

vydává
souhlas pronajímatele s podnájmem v bytě č. 2

3)

ukládá
referentce bytového a ostatního hospodářství Barboře Urbánkové
předložit na další jednání schůze rady městského obvodu Proskovice písemné podklady pro
souhlas pronajímatele s podnájmem, s uvedením doby podnájmu

RMOb/0209/19
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2019
Usnesení číslo: 0189/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

schvaluje
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se:
1) z v y š u j í
nedaňové příjmy
na par. 3632 - Pohřebnictví
pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1 tis. Kč
a
zvyšují
běžné výdaje
na par. 3632 - Pohřebnictví
pol. 5169 - Nákup služeb o 1 tis. Kč
2) s n i ž u j í
běžné výdaje
na par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 10 tis. Kč
a
zvyšují
běžné výdaje
na par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 10 tis. Kč
Důvodová zpráva
1) Příjem z vyúčtování za vodu v objektu místního hřbitova.
2) Přesun mezi položkami na výdaje pro vystupující hudební skupinu na Svatojánských
slavnostech 2019.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu

Usnesení

RMOb/0204/19
Program a financování akce “Svatojánské slavnosti v Proskovicích dne 22.6.2019”
Usnesení číslo: 0190/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

bere na vědomí
program a financování kulturní akce “Svatojánské slavnosti v Proskovicích dne 22.6.2019”

2)

rozhodla
v souvislosti s konáním akce” Svatojánské slavnosti 2019” o poskytnutí finančních darů
a uzavření darovacích smluv s těmito subjekty:
- XXXXXXXX XXXXX - sdružení hudebníků Proskovice

4 tis. Kč

- TJ Sokol Proskovice - vystoupení taneční kreace

1 tis. Kč

- Hlubinka - dětský soubor lidových písní a tanců

5 tis. Kč

- Tři vykřičníky - XXXXX XXXXXXX XX

4 tis. Kč

- Nautilus Band - XXXXX XXXXXXXXXXXX
- XXXXX XXXXXXX - moderátor celé akce

10 tis. Kč
1 tis. Kč

dle předložených návrhů smluv
3)

zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou a místostarostu Ing. Zdeňka Dvorského
k podpisu darovacích smluv dle předloženého materiálu

RMOb/0201/19
Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu pro místní pobočku knihovny
v Proskovicích
Usnesení číslo: 0191/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
žádost Knihovny města Ostravy o poskytnutí neinvestičního transferu pro nákup nových knih
a časopisů pro místní pobočku knihovny v Proskovicích a spolufinancování věcných cen pro
vítěze soutěží pořádaných místní pobočkou v Proskovicích

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu
2)

Usnesení

rozhodla
v souladu s ustanovením článku 10 odst. 20 písm. h) stávajícího znění Statutu města Ostravy
o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 3 tis. Kč příspěvkové organizaci Knihovně města
Ostravy, IČO 0097586, 28. října 289/2, Ostrava-Moravská Ostrava, na pořízení nových knih
a časopisů pro místní pobočku knihovny v Proskovicích

3)

rozhodla
o spolufinancování věcných odměn ve výši 3 tis. Kč pro vítěze soutěží pořádaných místní
pobočkou knihovny v Proskovicích

RMOb/0202/19
Oznámení Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Proskovice, příspěvková
organizace - záznam z prověrek BOZP a PO za rok 2019
Usnesení číslo: 0192/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

bere na vědomí
záznam z prověrek BOZP a PO za rok 2019 na budovách:
• ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62
(příloha č. 2)
• MŠ Ostrava-Proskovice, Buková 2
(příloha č. 3)

RMOb/0203/19
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č.2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Usnesení číslo: 0193/RMOb-Pro/1822/15
Rada městského obvodu Proskovice

1)

projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění
pozdějších změn a doplňků

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
rada městského obvodu
2)

Usnesení

nemá
k samotnému návrhu OZV, kterým se mění a doplňuje OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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