Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Usnesení
5. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 12.06.2019

čís.

0034/ZMOb-Pro/1822/5
0045/ZMOb-Pro/1822/5

______________________________
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
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 12.06.2019
Číslo usnesení

Materiál

0034/ZMOb-Pro/1822/5

ZMOb/0036/19 Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva
městského obvodu Proskovice konané dne
12.6.2019 v 17,00 hod
ZMOb/0037/19 Volba ověřovatelů zápisu 5. zasedání zastupitelstva
městského obvodu konaného dne 12.6.2019
ZMOb/0038/19 Zpráva
ověřovatelů
zápisu
4.
zasedání
zastupitelstva ze dne 13.3.2019
ZMOb/0047/19 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
ZMOb/0041/19 Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy
na výkup části pozemku par. č. 639/2 ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře 338 m2,
v k.ú. Proskovice
ZMOb/0043/19 Návrh neprodat část pozemku par. č. 439/1
o výměře 850 m2 a neuzavřít kupní smlouvu
ZMOb/0039/19 Návrh na prodej pozemku par. č. 551/1 a uzavření
kupní smlouvy
ZMOb/0044/19 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na realizaci akce “Zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích”
a návrh smlouvy o dílo
ZMOb/0042/19 Návrh záměru prodat část pozemku par. č. 154/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
200 m2, v k.ú. Proskovice
ZMOb/0040/19 Návrh na převod nedokončeného dlouhodobého
hmotného majetku k investiční akci “Výstavba
hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú.
Proskovice, par. č. 650/1”
ZMOb/0045/19 Závěrečný účet městského obvodu Proskovice
za rok 2018
ZMOb/0046/19 Návrh na schválení účetní závěrky MOb
Proskovice zpracovanou k rozvahovému dni
31.12.2018

0035/ZMOb-Pro/1822/5
0036/ZMOb-Pro/1822/5
0037/ZMOb-Pro/1822/5
0038/ZMOb-Pro/1822/5

0039/ZMOb-Pro/1822/5
0040/ZMOb-Pro/1822/5
0041/ZMOb-Pro/1822/5

0042/ZMOb-Pro/1822/5

0043/ZMOb-Pro/1822/5

0044/ZMOb-Pro/1822/5
0045/ZMOb-Pro/1822/5

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
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

ZMOb/0036/19
Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Proskovice konané
dne 12.6.2019 v 17,00 hod
Usnesení číslo: 0034/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

schvaluje
program 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Proskovice konaného dne 12.6.2019
v 17,00 hod

ZMOb/0037/19
Volba ověřovatelů zápisu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne
12.6.2019
Usnesení číslo: 0035/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

určuje
za ověřovatele zápisu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 12.6.2019:
Mgr. Františka Grygara
Tomáše Křůmalu

ZMOb/0038/19
Zpráva ověřovatelů zápisu 4. zasedání zastupitelstva ze dne 13.3.2019
Usnesení číslo: 0036/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Dany Makarové a Jiřího Bendy o ověření zápisu ze 4. zasedání
zastupitelstva ze dne 13.3.2019

ZMOb/0047/19
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Usnesení číslo: 0037/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo 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.

Strana 3/9

Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
zastupitelstvo městského obvodu
1)

Usnesení

souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva MOb s tím, že usnesení číslo:
26/ZMOb-Pro/1822/4, 27/ZMOb-Pro/1822/4, 28/ZMOb-Pro/1822/4, 29/ZMOb-Pro/1822/4,
30/ZMOb-Pro/1822/4, 31/ZMOb-Pro/1822/4, 32/ZMOb-Pro/1822/4 a 33/ZMOb-Pro/1822/4
ze dne 13. 3. 2019 jsou splněna a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZMOb/0041/19
Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup části pozemku par. č. 639/2
2
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 338 m , v k.ú. Proskovice
Usnesení číslo: 0038/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
předchozí souhlas rady města, vyjádření vlastníků pozemku ke smlouvě a upravený návrh
budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku par. č. 639/2 ostatní plocha, manipulační
plocha, o celkové výměře 338 m2, který je dle geometrického plánu č. 725-176c/2010 označen
jako pozemky par. č. 639/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 309 m2, par. č. 639/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 a par. č. 639/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1 m2, vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví soukromých
vlastníků, která je dotčena stavbou cyklostezky

2)

rozhodlo
o koupi části pozemku par. č. 639/2 ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 338
m2, který je dle geometrického plánu č. 725-176c/2010 označen jako pozemky par. č. 639/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 309 m2, par. č. 639/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 28 m2 a par. č. 639/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
1 m2, vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a o uzavření upravené budoucí kupní smlouvy mezi
vlastníky:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, 724 00
Ostrava-Proskovice
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX, 724 00 Ostrava-Proskovice
a kupujícím
statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30
Ostrava-Moravská Ostrava, městským obvodem Proskovice, Světlovská 82/2, 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
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

jejímž předmětem je budoucí koupě části pozemku par. č. 639/2 ostatní plocha, manipulační
plocha, o celkové výměře 338 m2, který je dle geometrického plánu č. 725-176c/2010 označen
jako pozemky par. č. 639/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 309 m2, par. č. 639/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 a par. č. 639/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1 m2, vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši
295,85 Kč za m2
3)

zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou,
k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní s druhou smluvní stranou

ZMOb/0043/19
2
Návrh neprodat část pozemku par. č. 439/1 o výměře 850 m a neuzavřít kupní
smlouvu
Usnesení číslo: 0039/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku par. č. 439/1 ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 850 m2, který je dle geometrického plánu č. 883-33/2018 označen jako pozemek par.
č. 439/25 ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

2)

rozhodlo
neprodat část pozemku par č. 439/1 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 850 m2, který
je dle geometrického plánu č. 883-33/2018 označen jako pozemek par. č. 439/25 ostatní
plocha, manipulační plocha, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a neuzavřít kupní smlouvu

ZMOb/0039/19
Návrh na prodej pozemku par. č. 551/1 a uzavření kupní smlouvy
Usnesení číslo: 0040/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
návrh kupní smlouvy s úpravou na prodej pozemku par. č. 551/1 zahrada, o výměře 50 m2,
v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

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
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2)

Usnesení

rozhodlo
o prodeji pozemku par. 551/1 zahrada, o výměře 50 m2, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
a o uzavření kupní smlouvy s úpravou mezi prodávajícím:
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Proskovice, IČO 00845451, Světlovská 82/2,
724 00 Ostrava-Proskovice
a kupujícím
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX, 724 00 Ostrava-Proskovice

XXXXX

XXX

jejímž předmětem je prodej pozemku par. č. 551/1 zahrada, o výměře 50 m2, v k.ú. Proskovice,
obec Ostrava za kupní cenu ve výši 48.000,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3)

zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou
k podpisu kupní smlouvy s druhou smluvní stranou

ZMOb/0044/19
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce “Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích” a návrh
smlouvy o dílo
Usnesení číslo: 0041/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
zprávu stavební komise o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci akce ”Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích”. Do této veřejné
zakázky malého rozsahu se přihlásili tito uchazeči:
1. STAVIA – silniční stavby, a.s., IČO 25864092, Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky
2. Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
3. K2 stavební Moravia s.r.o., IČO 28573994, Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava-Slezská
Ostrava
4. Hochbau, s.r.o., IČO 25857614, Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

2)

rozhodlo
na základě zprávy stavební komise o posouzení a hodnocení nabídek - dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, o výběru nejvýhodnější cenové nabídky, o zadání veřejné zakázky

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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Usnesení

malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem pouze v případě
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Ostravy na realizaci akce “Zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích” s uchazečem, který
předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1:
STAVIA – silniční stavby, a.s., IČO 25864092, Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky
za cenu nejvýše přípustnou 3 014 082,63 Kč včetně DPH
3)

zplnomocňuje
starostku Mgr. Marii Matějovou
k podpisu smlouvy o dílo s druhou smluvní stranou pouze v případě poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města Ostravy

ZMOb/0042/19
Návrh záměru prodat část pozemku par. č. 154/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
2
o výměře 200 m , v k.ú. Proskovice
Usnesení číslo: 0042/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
žádost XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXX, 724 00 Ostrava-Proskovice, o koupi části pozemku par. č. 154/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 200 m2, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, zapsaného na LV 663, svěřená
nemovitost městskému obvodu Proskovice

2)

rozhodlo
vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku par. č. 154/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 200 m2, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, zapsaného na LV 663,
svěřená nemovitost městskému obvodu Proskovice, za podmínky uzavření věcného břemene
společně s kupní smlouvou na vedení a provozování vodovodu

3)

ukládá
starostce Mgr. Marii Matějové
předložit návrh usnesení orgánům města k projednání
Vyřizuje:

Jitka Hyklová,
referent úseku majetkoprávního a stavební správy

T: 28.06.2019

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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Usnesení

ZMOb/0040/19
Návrh na převod nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k investiční akci
“Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par. č. 650/1”
Usnesení číslo: 0043/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

projednalo
návrh na převod nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k investiční akci “Výstavba
hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par č. 650/1” - projektová dokumentace

2)

rozhodlo
vydat souhlas s převodem nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k investiční akci
“Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par. č. 650/1” - projektová
dokumentace, ve výši 567.680,- Kč včetně DPH, a to do majetku Statutárního města Ostravy

3)

rozhodlo
vydat předběžný souhlas s budoucím svěřením realizované investice “Výstavba hasičské
zbrojnice SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par. č. 650/1”

4)

ukládá
provést všechny nezbytné úkony spojené s převodem nedokončeného dlouhodobého hmotného
majetku
Vyřizuje:

Jitka Hyklová,
referent úseku majetkoprávního a stavební správy

T: 31.08.2019

ZMOb/0045/19
Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2018
Usnesení číslo: 0044/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

souhlasí
s celoročním hospodařením městského obvodu Proskovice za rok 2018 bez výhrad

2)

schvaluje
Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2018

3)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2019, kterým se:
zvyšuje

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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Financování
na pol. 8115 - Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 1 513 tis. Kč
a
zvyšují
běžné výdaje
na par. 6171 - Činnost místní správy
pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 220 tis. Kč
pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
o 60 tis. Kč
pol. 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 29 tis. Kč
zvyšují
kapitálové výdaje
na par. 6171 - Činnost místní správy
pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n. o 1 204 tis. Kč
Vyřizuje:

Táňa Paličková,
referent úseku finančního

T: 12.06.2019

ZMOb/0046/19
Návrh na schválení účetní závěrky MOb Proskovice zpracovanou k rozvahovému dni
31.12.2018
Usnesení číslo: 0045/ZMOb-Pro/1822/5
Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice

1)

souhlasí
se schválením účetní závěrky městského obvodu Proskovice zpracovanou k rozvahovému dni
31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 -31.12.2018

2)

schvaluje
účetní závěrku městského obvodu Proskovice za účetní období 1.1.2018-31.12.2018

3)

schvaluje
účetní převod hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní období roku
2018 ve výši plus 3 766 474,93 Kč do výsledku hospodaření předcházejících účetních období
(účet 432)

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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