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rada městského obvodu

 

5/51/19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, dle předloženého

materiálu, mezi:

poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos4s451

a příjemce:

Nadace LANDEK Ostrava

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ 60340053, DIČ CZ60340053

Neinvestiční účelová dotace ve výši 10.000,-- Kč.

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

5/52/19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

neinvestiční účelový příspěvek pro rok 2019 k rozvoji knihovny v Ostravě — Hošťálkovicích ve výši

6 500,-- Kč,

žadatel: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČ 00097586, 28. října 289/2, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava.

Příspěvek ve výši cca 4.500,-- Kč bude použit k doplnění knihovního fondu o aktuální literaturu všech

žánrů pro dospělé, děti a mládež. Dále bude příspěvek ve výši cca 2.000,— Kč sloužit k rozvoji

literárně-tvůrčích schopností dětí a mládeže, a to prostřednictvím knihovnických lekcí, výtvarných

dílen a soutěží.

5/53/19 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost o poskytnutí finančního daru pro rok 2019 na projekt “Osobní asistence Ostravsko“,

dle předloženého materiálu,
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s, IČ 26593548,

Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,

2)rozhod|a

neposkytnout finanční dar pro rok 2019 na projekt “Osobní asistence Ostravsko“, dle předloženého

materiálu.

Jelikož statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka je ročně dokrýván zrozpoětu statutárního

města Ostravy, není možné poskytnout ňnanční dar pro rok 2019 na projekt “Osobní asistence

Ostravsko“.

5154/19 STA M1.. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

protokol “Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti dle § 12

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vplatném znění, Kontrolního řádu Magistrátu

města Ostravy a dle ust. § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.“, dle phdloženého materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke vzetí na vědomí protokol “Protokol o výsledku kontroly výkonu

samostatné působnosti dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,

Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy a dle ust. § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit protokol “Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné

působnosti dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, Kontrolního

řádu Magistrátu města Ostravy a dle ust. § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.", dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termin: březen 2019

5155/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

platový výměr paní Mgr. Naděždě Šimíěkové, ředitelce Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28

Ostrava — Lhotka, s účinností od 1. ledna 2019, dle předloženého materialu.
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Statutárníměsto Ostrava
h Lh 21. 01 2 1

Městský obvod Lhotka
5' se 020 RMOb otka, . 0 9

" rada městského obvodu

 

5156/19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o stanovisko k záměru pronájmu plochy pro umístění stánku občerstvení na pozemku

v areálu sportovní haly ve Lhotce.“, dle předloženého materiálu,

žadatel: SK Ostrava Lhotka, z.s., IČ 22891820, Petřkovická 410/25A, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2) s o u h l a s I

za předpokladu umístění prodejního stánku na občerstvení včetně zabezpečení o maximálních

půdorysných rozměrech 5 m x 3 m mající charakter lehké demontovatelné celodřevěné konstrukce

s napojením na inženýrské sítě na pozemku parc. č. 418/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Osu—ava, dle předloženého materiálu.

Záměr o pronájmu nemovitého majetku musí být v městském obvodu vhodným způsobem zveřejněn

nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v orgánech městského obvodu, aby se kněmu mohli

zájemci vyjádřit & předložit své nabídky v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5157l19 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření dodatku c. 1 “DODATEK c. 1 KE SMDOUVĚ o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ

VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODĚ o UMÍSTĚNÍ STAVBY c. IV-12-8014725, Ostrava-Lhotka

207/10, ČPP, NNk“ na pozemcích parc. č. 493/5, parc. č. 493/28, parc. č. 875, vše v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Osu-ava, dle předloženého materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava _ Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

zastoupena společností na základě plné moci ev. č. PM/II - 186/2018

ReSpol s. r. o.

č. p. 50, 747 52 Hlavnice

IČ 46580646, DIČ CZ46580646

dále udělenou plnou mocí ze dne 21. listopadu 2018

Ing. Pavel Kubný

Příkopy 260/12, 747 27 Kobeřice

IČ 22960007 DIČ -
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2) z m o :: 11 u ] e

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

5158/19 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlaeí

s umístěním a provedením stavby “Lhotka u OV 354, Hlohová, NN“ na pozemcích parc. č. 355/1

a parc. č. 869/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materialu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV — Podmokly,

prostřednictvím Ing. Martina Bartečka, IČ 47195355, Lublaňská 100219, 120 00 Praha 2 — Vinohrady,

který mocnil Jindřiška Wróblovou, IČ 42999103, Na Příěnici 876/5, 739 32, Vratimov,

2)rozhod|a

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-8016345, Lhotka u ov 354, Hlohová, NN“

na pozemku parc. č. 869/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, &. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 242/2018

Ing. Martin Barteěek

Lublaňská 1002/9, Winch-ad)!

IČ 47195355, DIČ

Věcné břemeno bude zřízeno na časově neomezenou dobu v samotné smlouvě o zřízení věcného

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč za běžný metr + daň z přidané hodnoty v zákonné

výši v rozsahu, který bude pro účely věcného břemene vymezen geometrickým plánem, jenž bude

vyhotoven po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení

věcného břemene.
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2)zmocňu]o

 

E! Statutám' město 0°th“ 5. schůze RMOb Lhotka, 21. 01. 2019
= Městský obvod Lhotka

" rada městského obvodu

   

 

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědné osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

5/59l19 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

žádost o projednání připojení se kmezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet“, dle předloženého

materiálu,

žadatel: Spolek Lungta, IČ 67775845, Dlouhá 609/2, 110 00 Praha — Staré Město,

2) r o : h o d I a

nepřipojit se 1: mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšean tibetské vlajky

dne 10. března 2019 na budově úřadu městského obvodu nebo najiném čestném místě.

5/60119 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zprávu “Výroční zpráva za rok 2018“ o činnosti v oblasti poskytování informací vsouladu

sustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění

pozdějších předpisů.

5/61119 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a I u ] o

plán účetních odpisů “PLÁN ÚČETNÍCH ODPISÚ - 2019“, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka., příspěvková organiuce, IČ 70989460,

Tésnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

5162/19 FIN M.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

plán účetního odpisu “Plán účetního odpisu majetku v období 2019 - kumulováno dle referátů & účtů

evidence“, dle předloženého materiálu.
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Statutární město Ostrava -5. h h tk „21.01.2019
Městský obvod Lhotka “ "“ RMOb " ° a

rada městského obvodu

 

5163/19 STA M.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

V stavní 3132/14a, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

I 25395521, DIČ CZ25395521

a obdarovaný:

Statutární město Osu—ava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Cena daru ve výši 9 435,00 Kč.

2) z m o c tt u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. leden 2019

5I6411 9 FIN m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změny rozpočtového opatření č. ] rolm 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

1)

Výdaje - snížení

§ Pol. úz Popls DIKč

Místní MVE

6171 5171 opravy a udržování 50 000
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Statutáml město Ostrava -
. RM hotk ,21.01.2 1

Městský obvod Lhotka 5 “h"“ Ob L a o 9
rada městského obvodu

 

Výdaje - navýšení

§ Pol. UZ Poplc DlKč

Silnice

2212 5139 ostatní materiál (posypová sůl) 5 000

2212 5169 nákup ostatních služeb (zimní údržba cizí 45 000

organizací)

2)

Přllmy - navýšenl

§ Pol. úz Popls MDlKč

Ostatní záležitosti kull my: církví a sdělovacích prostředků

3399 2321 přijaté neinvestiční dary 10 000

Výdaje - navýšení

; Pol. úz Popls DlKč

0»tatní záležitosti kulmrj, . církví a sdělovacích pr. středků

3399 5194 věcné dary 10 000

2) u k | á d ů

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a fmančniho hospodaření realizovat schválené změny

rozpočtového opatření č. 1 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šráme

termín. 31. leden 2019

5185/19 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

podání žádosti “Žádost o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy“ téma “Prevence

kriminality dětí & mláde “, podtéma 5.3. “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnosť',

dle předloženého materiálu,

2)ukládá

paní—,tajemníci úřadu městského obvodu, zpracování a podání žádosti,

dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba:

termin: 15. únor 2019
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3)zmocňu]e

starostu městského obvodu k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 15. únor 2019

SIGG/19 STA M.ě. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o záměru statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka pronajmout budovu sprostory

sloužícím podnikání, kdy předmětem a účelem nájmu je pronajmout část pozemku parc. č. 390

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to budovu

č. p. 87, která je součástí tohoto pozemku, obec Ostrava, jednající se o tyto prostory kprovozování

podnikatelské činnosti (např. kancelářské prostory, sklad, prodejna apod.): suterén o výměře 32 m2,

1. nadzemní podlaží o výměře 47 m2, a 2. nadzemní podlaží o výměře 48 m2, o celkové výměře

127 m2, dle předloženého materiálu,

2)vyhrazu]o

si právo odmítnout všechny předložené nabídky zájemců, právo nevybrat nabídku žádného zájemce

a právo podávání nabídek zrušit,

3)stanovuje

tuto podmínku pro podání nabídek:

. termín pro ukončení podávání nabídek vzalepené obálce označené nápisem “CENOVÁ

NABÍDKA NEOTEVÍRA “: 20. únor 2019 do 10:00 hod. na podatelně statutárního města

Ostravy, Uřadu městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka.

5167/19 STA m.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o záměru statutárního města Ostrava—městského obvodu Lhotka pronajmout část pozemku

parc. č. 418/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku ostatní plocha, 0 maximální

výměře 15 m2, účel využití: umístění, provoz a následná údržba prodejního stánku na občerstvení,

dle předloženého materiálu,

2)vyhrazu]e

si právo odmítnout všechny předložené nabídky zájemců, právo nevybrat nabídku žádného zájemce

a právo podávání nabídek zrušit,

3)stanovu]e

tuto podmínku pro podání nabídek:

. termín pro ukončení podávání nabídek vzalepené obálce označené nápisem “CENOVÁ

NABÍDKA NEOTEVfRAT“: 20. únor 2019 do 10:00 hod. na podatelně statutárního města

Ostravy, Uřadu městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka.
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$5: Městský obvod Lhotka

‘5' rada městského obvodu   

5168/19 STA

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

organizační záležitosti a různé infomace.
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Usnesení

6. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 04. 02. 2019

6/69/19 - 6/76/19

Joséf Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava 3 ' RM 04 2019
Městský obvod Lhotka . schuze Ob Lhotka, .02.

rada městského obvodu

 

6/69/19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “Novostavba RD na parc. č. 330/1, k.ú. Lhotka

u Ostravy“ na pozemku parc. č. 330/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně

staveb plnící & podmiňující funkci rodinného domu, dle předloženého materiálu,

2) r o : h o d | a

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

a

3)zmocňu]o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

6/70/19 FIN m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 2 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

snížení příjmů

ÚZ 3590 převody mezi statutárním městem a městskými

§6330 pol. 5347 o 612, obvody - neúčelová investiční dotace z rozpočtu 539000

rg. města

snižení kapitálových výdnlů

§2212 pol. 6xxx ÚZ3590 Silnice 539000

LHOTKA



  

, . Statutární měs“ 08m" s. schůze RMOb Lhotka, 04.02. 2019
 

&&;- Městský obvod Lhotka

—" rada městského obvodu

 

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 2 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,

termín: 28. únor 2019

6171l19 FIN m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení změnu rozpočtového opatření č. 3 „roku 2019

statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka, dle předloženého materiálu, kterým se:

snížení kapltálových výdajů

§ 2212 pol. 6xxx Úz 3590 silnice 349 000

§ 6171 pol. 6m Úz 3590 činnost místní správy 79 000

navýšení kapitálových výdajů

ost. záležitosti předškolní výchovy & základního

vzdělávání - projektová dokumentace 428 000
§ 3119 pol. 6xxx Úz 3590

2) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit změnu rozpočtového opatření č. 3 roku 2019, dle předloženého

materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 25. únor 2019

6172119 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování nové

výukové učebny a družiny v základní škole, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.

Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava — Zábřeh

IČ 268 33 611, DIČ cz26s 33 611
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

6. schůze RMOb Lhotka, 04. 02. 2019

 

a objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ C200845451

Zdůvodu rozšíření rozsahu prací dle požadavků objednatele vrámci vyhotovení projektové

dokumentace pro provádění stavby a s tím spojené činnosti jsou navazující termíny prodlouženy a cena

díla navýšena o 353 250,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.

2) z m o c ň uj e

starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

6173/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

HRUŠ KA, spol. sr.o.

Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava — Martinov

IČ 19014325, DIČ CZ19014325

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Dar 25 ks poukázek v celkové výši 5 000,00 Kč.

2) z m o o tt u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2019

4/6
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__-,;- Statutární město Ostrava

13;]: Městský obvod Lhotka

" rada městského obvodu

6. schůze RMOb Lhotka. 04. 02. 2019

  

6174119 FIN m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

opravu schváleného rozpočtu “Oprava schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy — městského

obvodu Lhotka na rok 2019“, dle předloženého materiálu,

2)doporuéuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení opravu schváleného rozpočtu statutárního města

Ostravy-městského obvodu Lhotka na rok 2019, dle předloženého materiálu, spočívající ve:

1)

snížení přilmů

_ neinvestiční přijatý transfer ze SR v rámci
pol. 4112 - so ] ého ! lžního vztahu 28 000

onlonl výdajů

§ 6171 pol. Sxxx - činnost místní správy 28 000

2)

sníženlvýdajů

§5212 pol. 5901 - rezervanah'izové stavy 10000

zvýšenívýdolů

§ 5213 pol. 5903 - rezerva na krizová opatření 10 000

3)d0poruču|o

zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočet statutárního města Ostravy-městského obvodu

Lhotka na rok 2019 po opravě, dle předloženého materiálu, ato v členění:

příjmy celkem po konsolidaci 10 672 000,-— Kč

běžné výdaje po konsolidaci 8 486 000,-- Kč

kapitálové výdaje 2 186 000,— Kč

celkové výdaje po konsolidaci 10 672 000,-- Kč
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? 3238123322333:ng 6. schůze RMOb Lhotka, o4. oz. 2019
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'

a“

q rada městského obvodu

  

 

4)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit opravu schváleného rozpočtu “Oprava schváleného rozpočtu

Statutárního města Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2019“, dle předloženého materiálu,

dle bodu 1) tohoto usnesení, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 25. únor 2019

6175119 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

návrh programu 3. medání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 25. února 2019 v 17:00 hodin vbudově statutárního města Ostava, Úřadu městského obvodu

Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,

o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy

a dle ust. § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů.“

4. Návrh změny rozpočtového opatření č. 3 roku 2019

5. “Oprava schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok

2019“

6. Organizační záležitosti a různé infomace

6176119 STA m.č. a

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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rv Statutární město Ostrava

_ Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

  

Usnesení

7. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 25. 02. 2019

7/77/19 - 7/87/19

 

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

_ III
' - II.

LHOTKA



Statutární město Ostrava 7 2 2 1
Městský obvod Lhotka . schůze RMOb Lhotka. 25. 0 . 0 9

rada městského obvodu

 

7I77I19 STA m.č. 1

Rada městakůho obvodu Lhotka

1) souhlasí

s umístěním stavby vodovodni přípojky v silničním pozemku na pozemku parc. č. 864 v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. U Splavu, vrámci stavby rodinného domu na pozemku

parc. č. 777/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: ,

prostřednictvím zmocněnkyně Moniky Kalusové, IČ 88706541, Jahodová 803/12c,

725 29 Ostrava — Petřkovice,

2)rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu vodovodní přípojky na pozemku

parc. č. 864 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu č. 01 “koordinační

situace, situace širších vztahů“, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a

3) z m o :: tt u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

7I78I19 STA m.č. 2

Rada mlat-kého obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavřeni smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-8016387/1, Ostrava-Lhotka 730/29, NNk“

na pozemku parc. č. 730/15 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

zn .

' III



   
  

„.

'wg;= Městský obvod Lhotka

" rada městského obvodu

““M"“ "“5“ osm“ 7. schůze RMOb Lhotka, 25. oz. 2019

a strana budoucí Oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín — Děčín IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ C224729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 242/2018

Ing. Martin Barteček

Lublaňské 1002/9, - Vinohrady

IČ 47195355, DIČ

Věcné břemeno bude zřízeno na časově neomezenou dobu vsamotné smlouvě o zřízení věcného

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč a běžný metr + daň z přidané hodnoty v zákonné

výši v rozsahu, který bude pro účely věcného břemene vymezen geometrickým plánem, jenž bude

vyhotoven po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení

věcného břemene.

2) z m o c n u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek, '

termín: 29. březen 2019

"79/19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s umístěním & provedením stavby “Ostrava-Lhotka 730/29, NNk“ na pozemcích parc. č. 730/8,

parc. č. 730/15 a parc. č. 730/29, vše vkatasn-álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. 5., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,

prostřednictvím Ing. Martina Bartečka, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha

—Vinohrady.

"80/19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Nabídka na pronájem části pozemku parcela číslo 418/1 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy.“ o pronájmu části pozemku parc. č. 418/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, druh

pozemku ostatní plocha, 0 maximální výměře 15 m2, účel využití: umístěni, provoz a následná údržba

prodejního stánku na občerstvení, dle předloženého materiálu,

žadatel: SK Ostrava Lhotka, z.s., IČ 22891820, Petřkovioká 410/25a, 725 28 Ostrava — Lhotka,

3/7
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Statutární město Ostrava -
7. h b Lhotka, 25. 02. 2019

Městský obvod Lhotka “ "2° RMO

" rada městského obvodu

 

2)rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

a nájemce:

SK Ostrava Lhotka, z.s.

Petřkovická 410/25a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 22891820, DIČ C222891820

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. dubna 2019 do 31. března 2024.

Roční nájem se sjednává ve výši 3.000,-- Kč.

3) z m o c ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

7/81/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

žádost o pronájem části budovy sprostory sloužícím podnikání, kdy předmětem & účelem nájmu

je pronajmout část pozemku parc. č. 390 vkataslrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku

zastavěná plocha a nádvoří, a to budovu č.p.,87 která'je součástí tohoto pozemku, obec Ostrava,

jednající se o tyto prostory kprovozování ppodnikatelské činnosti za účelem provozování zubní

ordinacezsuterénovýměře32m2, 1.nadzemnípodlažíovýměře47m2, a2. nadzemnípodlaží

o výměře 48 m2, o celkové výměře 127 m2, dle předloženého materiálu,

žadatel: DOKTOR ZOUBEK s.r.o., IČ 03768589, Václavská 239/12, 603 00 Brno — Staré Brno,

2) r o : h o d I a

o uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava— Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

a nájemce:

DOKTORZOUBEK s.r.o.

Václavská 239/12l 603 00 Brno — Staré Brno

IČ 03768589, DIČ CZ03768589

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. dubna 2019 do 31. března 2024.

Měsíční nájem se sjednává ve výši 1.000,-- Kč po dobu rekonstrukce a přechodného období provozu

zubni ordinace. V plném provozu zubni ordinace se měsíční nájem sjednává ve výši 5.000,—- Kč.

3) z m o c ň u] e

starostu městského obvodu ]: podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

7I82I19 STA M.č. 6

Rada městokóho obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření smlouvy o zajištění souvislé odborné praxe, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1 4A, 725 28 Ostrava -— Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos4s451

&

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ 61988987, DIČ CZGI988987

a studující:

2) z m o c ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

5/7
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Městský obvod Lhotka

%Stamm“ ""5“ osm“ 7. schůze RMOb Lhotka, 25. 02. 2019

rada městského obvodu

7/83/19 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

TGI Money a.s.

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 26878321 DIČ CZ26878321

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Dar 7 ks zlatých přívěsků — zvěrokruh znamení v celkové hodnotě 10.000,—- Kč

na společensko-kultmní akci “VÍTÁNÍ OBČÁNKÚ VE LHOTCE“ pořádanou statutárním městem

Ostrava-městským obvodem Lhotka.

2) z m o c 11 u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

TIM/19 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o u h I a s I

s uzavřením darovací smlouvy a přijetí daru ve výši 10.000,-- Kč, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

STAVO ARNE s.r.o.

U Studia 278/14, 700 30 Ostrava — Zábřeh

IČ 26803810, DIČ CZ26803810

a obdarovaná:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 70989460, DIČ CZ70989460

Tato částka bude použita pro účely základní a mateřské školy (maškarní rej).
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Statutárníměsto Ostrava 7- hů RMOb Lh tka 25-02-2019

Městský obvod Lhotka se ze o ,

rada městského obvodu

 

2) z m o c ň u] o

ředitelku Mgr. Naděždu Šimíčkovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Mgr. Naděžda Šimíčková

termín: 29. březen 2019

"85/19
STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 869/1 v katastrálním území
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Hlohově., za účelem provádění stavebních prací v rámci realizace
stavby “Ostrava-Lhotka 685/15, NN“, dle předloženého materiálu,

žadatel: TRABBAU a.s., IČ 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 tha— Vinohrady.

"86119
FIN m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotkn

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 4 roku 2019 statutámího města Ostrava-městského obvodu Lhotka,
dle předloženého materiálu, kterým se:

snižení běžných výdajů

§ 3412 pol. Sxxx sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6 000

navýěonl běžných výdajů

§ 3419 pol. 5xxx osta‘lnf sportovní činnost 6 000

2) u kl á d &

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat lchválenou změnu
nozpočtového opatření č. 4 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—
termín. 28. únor 2019

7187/19
STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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“2%— Městský obvod Lhotka

? rada městského obvodu

   

Usnesení

8. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 11. 03. 2019

8188/19 - 8/101/19

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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“SAtgšťstšxLToěCIslt-Ěgzšrava 8. schůze RMOb Lhotka. 11. 03. 2019

rada městského obvodu

alsa/19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s prodloužením platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 7. července 2014kmpod č. j. 1083/580/14,47841/ENV o stanovení průzkumného území Lhotka

u Ostravy o ploše 1,54lcm nadobu 5 let z důvodu ukončení činností spojených s vyhledáváním ložiska

hořlavého zemního plynu, dle předloženého materiálu,

žadatel: Green Gas DPB, a.s., IČ 00494356, Rudé armády 637, 739 21 Paskov.

alsa/19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh nařízení města na téma regulace reklamy, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Statutární město Osn'ava, Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora statutárního

města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,

2)souhlasí

s návrhem nařízení města na téma regulace reklamy, dle předloženého materiálu, bez návrhů

apřipomínek.

also/19 STA m.č. 3

Reds městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně úvazná vyhláška č. 8/2015, kterou

se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy a kterou

se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy, dle předloženého

materiálu,

navrhovatel: Statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,

2) s o u h I a s I

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2015, kterou

se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy a kterou

se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy, dle předloženého

materiálu, bez návrhů a připomínek.
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&% ŠĚŠI'JÉJZL'J'OZĚŠĚŠ"“ 8. schůze RMOb Lhotka, 11. 03. 2019
ha,

rada městského obvodu

 

8191/19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření smlouvy o provedení hudební produkce, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

Ing. Radovan Kňura

Pod Bílým kamenem 1756, 753 01 Hranice - Hranice I-Město

IČ 48729426, DIČ -

2) z m o c n u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. březen 2019

8I92119 STA M.č. 5

Rada mietekóho obvodu Lhotka

1) e c h v a I u je

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na II. čtvrtletí 2019:

8. duben 2019 29. duben 2019 20. květen 2019 3. červen 2019 24. červen 2019

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na II. čtvrtletí 2019:

17. červen 2019

8I93I19 STA m.č. 6

Rada mhtekého obvodu Lhotka

"projednala

výši nájemného za pronájem Víceúčelové sportovní haly Lhotka, Petřkovická 410/25A, 725 28

Ostrava — Lhotka, pro sportovní klub SK Ostrava Lhotka, z.s., IČ 22891820, Pe1řkovická 410/25a,

725 28 Ostrava — Lhotka, vprovozni době pondělí až pátek od 16:00 hod. — 20:00 hod.

za cenu 450,— Kč / hodina, dle předloženého materiálu,

2) ro : h od I a

o výši nájemného za pronájem Víceúčelové sportovní haly Lhotka, Petřkovická 410/25a,

725 28 Ostrava — Lhotka, pro sportovní klub SK Ostrava Lhotka, z.s., IČ 22891820,

Petřkovická 410/25a, 725 28 Osu-ava — Lhotka, v provozní době pondělí až pátek

od 16:00 hod. — 20:00 hod. za cenu 450,-- Kč / hodina, dle předloženého materiálu.
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, mama!” město 09mm s. schůze RMOb Lhotka, 11. 03. 2019
f= Méstsky obvod Lhotka

—" rada městského obvodu

líh;
„„

BMW STA M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o u hl n s I

se zpracováním studie na akci "Revitalizace zeleně u rybníku ul. Kaminky", která bude obsahovat

dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh kácení, ořezů, nové výsadby dřevin, výkazy výměr,

rozpočty a fotodokumentaci, dle předloženého materiálu,

zpracovatel: Ing. Andrea Ambožová, IČ 73891606, Výdušná 422/19a, 711 00 Ostrava — Koblov.

Bl95l19 FIN m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 5 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

navýšení příjmů

§ 6330 pol. 4137 Uz 7102’ převody mezi SMO a MOb 80 000
org. 512

navýšení běžných výdajů

§ 3319 pol. Sxxx ÚZ 7102 ostatní záležitosti kultury (Honění krále) 80 000

„ukládá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 5 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

tannin: 29. březen 2019

8196/19 FIN m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 6 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

snížení běžných výdajů

§ 6171 pol. Sxxx - činnost místní správy 10 000
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Statutární město Ostrava -
. RM h tk ,11. .2 19

Městský obvod Lhotka a “h"“ Ob" ° 3 03 o
rada městského obvodu

 

navýšení běžných výdalů

§3329 pol. 5229 - ostatm’ záležitosti ochrany památek a péče 10 000

o kulturní dědictví - ostatní neinvestiční

transfery neziskovým a podobným

organizacím (Nadace LANDEK Ostrava)

2) u k I á d ů

starostovi městského obvodu & úseku rozpočtu a finančního hospodaření rea1izovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 6 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usneseni

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termin: 29. březen 2019

8/97I19 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh na schválení dodatku “Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh dodatku “Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99“,

dle předloženého materiálu,

3)uklédé

starostovi městského obvodu předložit návrh dodatku “Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové

organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Tésnohlídkova 99“, dle předloženého

materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 25. březen 2019

8198/19 STA M.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)bora na vědomí

zápis č. 2 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2)uklédé

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 2 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

materialu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 25. březen 2019
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Statutárníměsto Ostrava 3 ' RMO |_ tka 11.03.2019
Městský obvod Lhotka 'scmze b ho '
rada městského obvodu

 

8199/19 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u kl á d ů

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého

11:33:11“, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu l) tohoto

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 25. březen 2019

BI100I19 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

1)s c h val u] o

návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 25. března 2019 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“, Bobrovnická č. p. 52, 725 28

Ostrava - Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Návrh na schválení dodatku “Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině přísPěvkové organizace Základní

škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99“

4. Zápis č. 2 ze zasedání finančního výboru

S. Zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru

6. Organimční záležitosti a různé infomace

al101l19 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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Usnesení

9. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 08. 04. 2019

91102119 - 9/108/19

 

Josef Šrámek Pavel Řoha

starosta místostarosta
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FT Statutární město Ostrava -..a- 9. h Lh tk ,08. 04.2 1
&! Městský obvod Lhotka sc uze RMOb o a 0 9

rada městského obvodu

 

9I102119 STA m.č. 1

Rada měohkého obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “POJISTNÁ SMLOUVA pro krátkodobé skupinové úrazové pojištění osob“,

dle předloženého materiálu, mezi:

pojistitel:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Římská 2135/45, 120 00 Praha - Vinohrady

IČ 46973451, DIČ CZ46973451

a pojistník:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00345451, DIČ czoos45451

Krátkodobé skupinové úrazové pojištění pro 6 osob na společensko-kulturní akci “HONĚNÍ KRÁLE“

ve výši celkového pojistného 4 758,—- Kč.

2) z m o c n u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná. osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019

9/103/19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉ PRODUKCE”, dle předloženého

materiálu, mezi:

Statutémi město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

&

Keltik, z.s.

Václava Košaře 102/22, 700 30 Ostrava — Dubina

IČ 66935113, DIČ CZ66935113

Provedení umělecké produkce se sjednává dohodnutou částkou ve výši 18 000,- Kč včetně cestovních

nákladů.
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Statutární měs“ 03mm 8. schůze RMOb Lhotka, 08. 04. 2019
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

2) z m o 0 n u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019

9/1 04/19 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

o. ]P-12-8021002/2, Lhotka u Ostr. 192/4, Buchta, NNk“ na pozemku parc. č. 878/2 v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostava, dle předloženého materiálu, mezi:

strana povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DI cz00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín — Děčín IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ cz24729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/l] - 242/2018:

Ing. Martin Barteček

Lublaňská 1002/9, 120 oo Praha — Vinohrady

IČ 47195355, DIČ

Romah věcného břemene - služebnosti nadzemního kabelového vedení NN 0,4 kV

na pozemku parc. č. 878/2 v katastrálnhn území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je vymezen

vgeometn'ckém plánu č. 1024-697/2017 ze dne 10. ledna 2019, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 15. ledna 2019

pod č. PGP-9l/2019-807, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově

neomezené. Výměra věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (geometrický

plán č. 1024-697/2017 - 7 m x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 2 800,- Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 3 388,-— Kč včetně DPH.

2) z m o o n u] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019
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”A Statutární mém Ostrava 9. schůze RMOb Lhotka. 08. 04. 2019
šk— Městsky obvod Lhotka

" rada městského obvodu

  

9/105/19 STA MAE. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s umístěním a provedením stavby “Ostrava-Lhotka 330/1, NN“ na pozemcích parc. č. 327/3,

parc. č. 327/5, parc. č. 330/1, parc. č. 330/4 a parc. č. 870, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. 8., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín _ Děčín IV

— Podmokly, prostřednictvím Ing. Martina Baxteěka, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 oo

Praha—Vinohrady.

9/106/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY o. IV-12-8016619/1, Ostrava-Lhotka 33011, NN“

na pozemku parc. č. 870 v katasn'álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ C200845451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, &. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ C224729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II — 242/2018

Ing. Martin Barteěek

Lublaňská 1002/9, 120 oo Praha - Vinohrady

IČ 47195355, DIČ

Věcné břemeno bude zřízeno na časově neomezenou dobu vsamotné smlouvě o zřízení věcného

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč a běžný men- + daň z přidané hodnoty v zákonné

výši v rozsahu, který bude pro účely věcného břemene vymezen geometrickým plánem, jenž bude

vyhotoven po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení

věcného břemene.

2) z m o c ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019
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&= Městský obvod Lhotka

a' rada městského obvodu

 

9/107/19 _ STA m.č. B

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího kpodnikání

pro provozování hostinské činnosti, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

a nájemce:

Janka Frončková

Pod Vysílačem 432/12 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 73920606, DIČ_

Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího kpodnikání

pro provozování hostinské činnosti se upravuje stav movitého majetku, jehož podrobný soupis

“Soupis vybavení - Bobrovnická 52“je nedílnou přílohou této smlouvy uzavřené dne 28. února 2018.

2) z m o :: ň u] o

starostu městského k podpisu dodatku č. l k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího

k podnikání pro provozování hostinské činnosti dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019

9/108/19 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na védoml

organizační záležitosti a různé informace.
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mě! Statutární město Ostrava

"f.- Městský obvod Lhotka

.5' rada městského obvodu
   

Usnesení

10. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 29. 04. 2019

10I109l19 -10l115l19

 

Josef Šrámek lng. Michael Vlščor

starosta člen rady

. ; ' !!-
LHOTKA



E:; Statutární město Ostrava 10 h. RM b Lh tk 2 19

333g Městský obvod Lhotka '“ "ze o ° a“ 9'04'20
rada městského obvodu

   

10/109/19 STA M.č. 1

Rada mhhkóho obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

o uzavření smlouvy “DAROVACÍ SMLOUVA č. 1 11/19/R/J”, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČ 25396544, DIČ CZ25396544

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava _ Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZOO845451

Peněžní dar ve výši 25 000,- Kč.

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

10/11 0/1 9 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČ 26019388, DIČ CZ26019388

a obdarovaný:

Stamtární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Peněžní dar ve výši 60 000,-- Kč.

2/5
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itím Statutární město Ostrava

fi;: Městský obvod Lhotka

“' rada městského obvodu

10. schůze RMOb Lhotka. 29. 04. 2019

 

2) z m o e n uj o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

10I111I19 FIN M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 7 roku 2019 statutárního města Oskava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

1)

snížení běžných výdajů

§ 6171 pol. Sxxx - činnost místní správy 60 000

navýšení běžných výdajů

§ 2321 pol. 5xxx - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60 000

úprava rozpočtu z důvodu havárie kanálu na ul. Příkrá

2)

navýšení příjmů

Úz 7402, . , .
§ 6330 pol. 4137 org 512 převody men statutárním městem & městskyml obvody 40 000

navýšení běžných výdajů

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního

vzdělávání (Základní škola a mateřská škola Ostrava

§3119 pol. 5331 ÚZ 7402 —Lhotka, p. o.) - účelový příspěvek na realizaci projektu 40000

aktivita "Provoz hřišť a sportovišť otevřených

proveřejnost"

„ukládá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a ňnaněního hospodaření realizovat schválené měny

rozpočtového opatření č. 7 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,-

termín: 30. duben 201
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.-'— A Statutámf město Ostrava .
t: 10. schuze RMOb Lho ka. 29. 04. 2019

Městský obvod Lhotka t

" rada městského obvodu

 

101112119 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření dohody “D OH 0 D A o vytvoření pracovních příležitostí vrámci veřejné prospěšných

prací a poskytnutí příspěvku č. 0TA-V-27/2019", dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

11

Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha — Holešovice

IČ 72496991, DIČ -

Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1. května 2019

do 31. října 2019 & poskytnutí příspěvku v maximální měsíční výši 15 000,-- Kč na pracovní místo.

2) z m o c ň uj o

starostu městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2019

10I113I19 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

vzdělávací pracovní cestu starostovi městského obvodu do Itálie ve dnech 19. — 26. května 2019,

kterou pořádá Sdružení obcí Hlučínska, dle předloženého materiálu,

2)schvalu]e

úhradu ňnančních nákladů vzdělávací pracovní cesty dle úkona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu.

4/5
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Statutární město Ostrava -
10. huze RMOb Lhotk , 29. 04. 2019

Městský obvod Lhotka se a

rada městského obvodu

 

10l114l19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

„rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o NÁJMU KOPÍROVACÍHO STROJE ZA CENU KOPIE

číslo: 086", dle předloženého materiálu, mezi:

nájemce:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos4s4s1

a pronajímatel:

EMPECO Office, s.r.o.

Plechanovova 694/23 , 711 00 Ostrava — Hrušov

IČ 04762380, DIČ CZ04762380

Smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců, a to ode dne dodání a instalace kopírovacího stroje. Měsíční

nájemné stroje KONICA MINOLTA Bizhub C258 se sjednává ve výši 985,-- Kč bez daně z přidané

hodnoty (dále jen “DPI—I“). Cena za každou zhotovenou černobílou kopii A4 včetně papíru se sjednává

ve výši 0,31 Kč bez DPH. Cena za každou zhotovenou barevnou kopii A4 včetně papíru se sjednává

ve výši 1,14 Kč bez DPH.

2) z m o o ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

1 OI115I19 STA M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

”bore na vědomí

organizační záležitosti a růmé informace.

5/5
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

11. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 13. 05. 2019

11/116/19 -11l125l19

Josef Šrámek _ Pavel Řeha

starosta místostarosta

I.;... ! ! !

LHOTKA



Statutárnl město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

111116119 STA M.č.1

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d l a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.

Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava — Zábřeh

IČ 26833611, DIČ CZ26833611

a obdarovaný:

Statutámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZOO845451

Peněžní dar ve výši 10 000,-- Kč.

2) z m o c ň u] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu l) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

11I117I19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

AD Řeha s.r.o.

Televizni 151/3, 725 28 Ostrava—Lhotka

IČ 28566335, DIČ CZ28566335

& obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Peněžní dar ve výši 5 000,— Kč.

2,7
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HJ Statutární město Ostrava

:=“— Městský obvod Lhotka

"' rada městského obvodu

      

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 3 1. květen 2019

11I11BI19 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

V tavnl 3132/14a, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

I 25395521, DIČ CZ25395521

a obdarovaný:

Staintáml město Osu-ava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos4s451

Peněžní dar ve výši 10 000,-- Kč.

2) z m o c n u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu l) tohoto usneseni

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

11I119I19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ cz00845451

Peněžní dar ve výši 5 000,-- Kč.

2) z m o c ň u] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín 31. květen 2019

11l120l19 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

 

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Peněhí dar ve výši l 000,-- Kč.

2) z m o c ň u ] .

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 3 1 . květen 2019

4/7 . . ,
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; Sh*"tám'měsm 05mm 11. h' RMOb Lh tk 13.05.2019
Leg-QE! Městský obvod Lhotka “ u" ° a'

5' rada městského obvodu

11/121/19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČ 26826470, DIČ CZ26826470

a obdarovaný:

Statutámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Peněžní dar ve výši 8 000,-- Kč.

2) z m o c ň u] .

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. květen 2019

11/122/19 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

měny rozpočtového opatření č. 8 roku 2019 statutámího města Oskava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

1)

navýšení příjmů

§ 3319 pol. 2321 _ Ostatní záležitostl kultury - přgaté nemvesuční 66 000

dary

navýšení běžných výdajů

§ 3319 pol. 5xxx - Ostatní záležitosti kultury - Honění krále 66 000

5/7
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Na Statutáml město Ostrava

„==Méstský obvod Lhotka

“' rada městského obvodu

2)

navýšení příjmů

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. -

§ 3399 pol. 2321 ' přijaté neinvestiční dary

navýšení běžných výdajů

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. -

§ 3399 p°1' 5"“ ' vítání občánků, jubilanti, zájezd pro seniory

3)

nevýšenl příjmů

- pol. 4111 228533 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR

navýšení běžných výdqlů

§ 6117 pol. Sxxx I’Jz 98348 Volby do Evropského parlamentu

2) u kl & d á

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválené změny

rozpočtového opatření č.8 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,

termín: 31. květen 2019

11" 23119 STA M.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh na záměr přijetí daru tj. část pozemku parc. č. 178/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, druh pozemku: orná půda, o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 1012-33/2018

je část pozemku nově označené jako pozemek parc.č. 178/4 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, včetně návrhu darovací smlouvy, dle předloženého materiálu,

„„—
2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr přijetí daru tj. část pozemku

parc č. 178/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku: orná půda,

o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 1012-33/2018 je část pozemku nově označené jako

pozemek parc. č. 178/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně návrhu darovací

smlouvy, předloženého materiálu,

6/7
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gg Statutární město Ostrava

1,35 Městský obvod Lhotka

-" rada městského obvodu

11. schůze RMOb Lhotka, 13. 05. 2019

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh na záměr přijetí daru tj. část pozemku

parc. č. 178/1 vkatastrálnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku: orná půda,

o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 1012-33/2018 je část pozemku nově označená jako

pozemek parc. č. 178/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně návrhu darovací

smlouvy, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu ad 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 17. červen 2019

11I124I19 STA m.č. 9

Rada městokého obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

informaci o mobilní aplikaci pro chytré telefony od společnosti APPKEE s.r.o., IČ 07567219,

Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu.

11I125I19 STA M.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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m Statutární město Ostrava

fig Městský obvod Lhotka

1' rada městského obvodu

  

Usnesení

12. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne O3. 06. 2019

12/126/19 - 12/146/19

Josef Šrámek Pavel Řeha _.

starosta místostarosta

.. - ”em
LHOTKA



Statutární město Ostrava -
12. h .03.06.2 19Méstsky' obvod Lhotka sc uze RMOb Lhotka 0

rada městského obvodu

 

12/126l19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování, dle předloženého materiálu, mezi:

Stamtární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

&

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Čs. armády 786/20, 160 00 Praha — Bubeneč

IČ 63839997, DIČ CZ63839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 1 029,-- Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2) z m o c ň u] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. červen 2019

12/127I19 STA M.č. 2

Rada mistokého obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku projektu č. 606 zNadačního

programu 2019“, dle předloženého materiálu, mezi:

poskytovatel:

Nadace LANDEK Ostrava

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ 60340053, DIČ czs034oos3

a příjemce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1411, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Nadační příspěvek ve výši 20 000,-- Kč.

2/1 1
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Statutární město Ostrava RMOb Lh .
Městský obvod Lhotka 12. schůze otka, 03 06. 2019

rada městského obvodu

 

2) z m o :: ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1)1Johoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 28. červen 2019

12l128l19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

se stavebním záměrem stavby vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 881 vkatasu—álním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1622

v katastrálním území Hošťálkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

2)rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu vodovodní přípojky na pozemku

parc. č. 881 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu č. 302 “SITUACE“,

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1451, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZOO845451

a

3) z m o o ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. červen 2019

12I129I19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/l4a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

LHOTKA



   
u. 5mm“ město 08mm 12. schůze RMOb Lhotka. 03. as. 2019
1;:— Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

a

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Čs. armády 786/20, 160 oo Praha — Bubeneč

IČ 63839997, DIČ CZ63839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 10 023,-- Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2) z m o e n u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. červen 2019

1211 30/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh obecně závamé vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutámího města

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Statutámí město Ostrava, magistrát, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,

2) a o u h l a s i

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního

města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,

ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, bez návrhů & připomínek.

12I131I19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

se stavebním úměrem stavby “Cyklostezka k.ú. Hošťálkovice a Lhotka u Ostravy“ na pozemcích

parc. č. 424, parc. č. 894 a parc. č. 903/5, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Hošťálkovice, IČ 00845451, Rynky 277,

725 28 Ostrava — Hošťálkovice, prostřednictvím zmocněnce Ing. Davida Sýkory, Ph.D., IČ 02487209,

Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice.

4/11
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„_ Statutární město Ostrava „_ hú RM
fig Městský obvod Lhotka se ze Ob Lhotka, 03. 06. 2019

'$ rada městského obvodu

If
."

12I132I19 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření dodatku č. ] knájemni smlouvě “Dodatek č. 1 kNÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. OSLHO

ze dne 7.11.2017“, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a nájemce:

Vodafone Czech Republic a.s.

náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha — Stodůlky

IČ 25788001, DIČ CZ25788001

Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se zahrnují dvě trasy umístěni vedení optických telekomunikačních

kabelů, které představují příslušenství telekomunikačního zařízení v budově č. p. 52, která je součástí

pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava.

2)zmocňu]e

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. červen 2019

121133I19 STA m.č. B

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s ročním provozem mobilní aplikace pro chytré telefony tarif 1 GB, s vystavením mobilní aplikace

na Google Play a App Store včetně naplnění mobilní aplikace obsahem, dle předloženého materiálu,

provozovatel: APPKEE s.r.o., IČ 07567219, Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava — Moravská

Ostrava.

12I134I19 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

() akci “Letní slevová akce“ od 10. června 2019 do 1. září 2019 ve výši nájemného za pronájem

Víceúčelové sportovní haly Lhotka, Petřkovická 410/2511, 725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého

materiálu;

badminton kurt 100,— Kč / hodina

sportovní hala 300,-- Kč / hodina

5/11 _ .
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gig. Statutární město Ostrava

15:2“— Městský obvod Lhotka

*; rada městského obvodu   

12l135l19 STA m.č. 10

Rada měotského obvodu Lhotka

“projednala

návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 390 vkatastrálním území2 Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava., druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m2, dle geometrického

plánu č. 1038-27/2019je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 390/1 vkatastrálnim

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je budova č. p. 87, dle předloženého materiálu,

2)doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 390

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

o výměře 82 m2, dle geometrického plánu č. 1038-27/2019 je část pozemku nově označená jako

pozemek parc. č. 390/1 v katashňlnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí'je budova

č.p. 87, předloženého materiálu,

3)uk|údá

starostovi městského obvodu předložit návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 390

vkatastnálnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

() výměře 82 m2, dle geometrického plánu č. 1038-27/2019 je část pozemku nově označená jako

pozemek parc č. 390/ 1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástíje budova

č. p. 87, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 17. červen 2019

12/1 36/19 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

OMLUX, spol.s r.o.

Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava— Lhotka

IČ 61944840, DIČ CZól944840

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1421, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

Peněžní dar ve výši 5 000,—— Kč.

6/11
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“* '- Statutámíměsto Ostrava„„
12. chů RMOb Lh tk .03. 06. 2019

% Městský obvod Lhotka 8 ze o a

rada městského obvodu

2) z m o c ň uj e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. červen 2019

12l137l19 FIN m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení změnu rozpočtového opatření č. 9 roku 2019

statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka, dle předloženého materiálu, kterým se:

navýšení příjmů

pol. 8115 - zapojení přebytku z roku 2018 434 000

navýšení běžných výdajů

§ 2212 pol. Sxxx - Silnice 100 000

§ 3412 pol. Sxxx - Sportovní zařízení v majetku obce ' 160 000

§ 3745 pol. 5xxx - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 94 000

§ 6112 pol. Sxxx - Zastupitelstvo oboe 20 000

§ 6171 pol. Sxxx - Místni správa 60 000

Celkem 434 000

2) u k I á :! á

starostovi městského obvodu předložit změnu rozpočtového opatření č. 9 roku 2019, dle předloženého

materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 17. červen 2019

7111
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„* 7m Statutární město Ostrava 12. h ' RM Lh ' . 06- 2019

sg,-_; Městský obvod Lhotka “ "ze Oh "I" 03

- rada méstského obvodu

121138119 FIN MŠ. 13

Rada miotokého obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 10 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

navýšení příjmů

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

pol. 4116 13101 rozpočtu (Uřad práce - aktivní politika 90 000

zaměstnanosti)

navýšení běžných výdajů

Péče o vzhled obce & veřejnou zeleň - vytvoření
§3745 pol.5xxx 13101 pracovníhomísta 90 000

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 10 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

tel-min: 28. červen 2019

12/139/19 STA m.č. 14

Rada mestekóho obvodu Lhotka

1) s c h v a I u ] e

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na III. čtvrtletí 2019:

15. červenec 2010 2. zfll 2019 30. září 2019

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na III. čtvrtletí 2019:

16. září 2019

12/140/19 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

účetní závěrku a výsledek hospodaření k 31. prosinci 2018 Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava

— Lhotka, dle předloženého materiálu,

8/11
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ffi- Statutáfnl "15810 08mm 12. schůze RMOb Lhotka, 03.06. 2019
Městsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

  

2)sohvalu]o

účetní závěrku a výsledek hospodaření k 31. prosinci 2018 Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava

— Lhotka, dle předloženého materiálu;

1. Účetní závěrka k 31. prosinci 2018

- Rozvaha — bilance

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha k účetní závěree

2. Inventarizační zpráva za rok 2018

3. Zpráva o výsledku finanční kontroly — protokol č. VSK/2019/1/0va-Lhotka o provedeni

následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace

4. Rozbory hospodaření za rok 2018

5. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

12I141I19 STA M.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

protokol “Protokol o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření za období od 1.1.- 31. 12. 2018“,

dle předloženého materiálu,

2) u kl á d &

starostovi městského obvodu předložit protokol “Protokol o výsledku závěrečného přezkoumání

hospodaření za období od 1.1.- 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 17. červen 2019

12l142I19 FIN m.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

účetní závěrku a závěrečný účet statutárního města Ostrava—městského obvodu Lhotka za rok 2018,

dle předloženého materiálu,
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fl 3: Stamm" město ostra“ 12. schůze RMOb Lhotka, 03. 06. 2019
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

2)doporuču|o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení účetní závěrku a závěrečný účet statutárního města

Ostrava-městského obvodu Lhotka za rok 2018, dle předloženého materiálu;

1. závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města

Ostrava-městského obvodu Lhotka za rok 2018, včetně výsledků inventarizace majetku, závazků

a pohledávek za rók 2018 s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad;

2. účetní závěrka statutámího města Ostravy-městského obvodu Lhotka zpracovanou

k rozvahovému dni 31. prosince 2018 za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;

3. účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní

období roku 2018 ve výši 11 773 488,85 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období

(účet 432);

3)ukládá

starostovi předložit úěemí závěrku a závěrečný účet statutárního města Oskava-městského obvodu

Lhotka za rok 2018, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 17. červen 2019

121143119 STA m.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zápis č. 3 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materialu,

2)u kládá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 3 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého

materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 17. červen 2019

121144119 STA M.č. 19

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zápis č. 3 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

10/1 1
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. A ŠÉŠÉĚJZLTOŽÍĚŠĚŠM“ 12. schůze RMOb Lhotka, 03. na. 2019

rada městského obvodu

 

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 3 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

materiálu, ke vzetí na vědomí na medání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 17. červen 2019

12114519 STA m.č. 20

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h val uj o

návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 17. června 2019 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“, Bobrovnická č. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Uzavření darovací smlouvy

dárce:—

4. Návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 390 vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m2,

dle geometrického plánu č. lO38-27f2019 je část pozemku nově označené jako pozemek

parc. č. 390/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí

je budova č. p. 87

5. Návrh změny rozpočtového opatření č. 9 roku 2019

6. “Protokol o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření za období

od 1. 1.- 31.12.2018“

7. “ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SMO, MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA ZA ROK 2018“

8. Zápis č. 3 ze zasedání kontrolního výboru

9. Zápis č. 3 ze zasedání finančního výboru

10. Organimění úležitosti a různé informace

12l146l19 STA m.č. 21

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační úležitosti & různé informace.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

     
>;

.?

??

 

Usnesení

13. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 24. 06. 2019

13/147/19 -13I154l19

 

   
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava -
13. h RMOb Lh tka, 24. . 2 1

.- Městský obvod Lhotka ": "z“ ° 0° o 9

rada městského obvodu

 

131147119 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutámí město Os'a'ava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/l4a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

&

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Čs. armády 786/20, 160 00 Praha — Bubeneč

IČ 63839997, DIČ CZ63839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 3 086,— Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2) z m o c ň u] .

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. červenec 2019

131148119 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s pronájmem hrací plochy včetně zázemí na fotbalovou sezónu 2019/2020, dle předloženého materiálu,

žadatel: TJ Sokol Koblov z.s., IČ 45234191, Na Skotnici 19/23, 711 00 Ostrava — Koblov.

131149119 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotkn

„schvaluje

mimořádnou odměnu Mgr. Naděždě Šimíčkové, ředitelce Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28

Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

131150119 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o u h I a s l

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “ATRIOVĚ DOMY LHOTKA - STARÁ ČTVRT,

OBJEKT 80-09 - RD (BS)“ na pozemku parc. č. 730/8 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Ostrava, včetně staveb plnící a podmiňující funkci rodinného domu, dle předloženého materiálu,

214

(
9
-

LHOTKA



PE!
5451? Městský

obvod Lhotka

rada městského
obvodu

  

žadatel:

_prostřednictvím zmocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové,

IČ 04854349, č. p. 610, 739 45 Fryčovice.

13l151l19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlaaí

s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení na vybudování nové výukové učebny

a družiny v základní škole, jejíž předmětem je přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající budovy

základní školy včetně navazujících zpevněných ploch a souvisejících staveb na pozemcích

parc. č. 74/1 a parc. č. 76/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka, IČ 00845451, U Splavu 76/14a, 725 28

Ostrava — Lhotka, prostřednictvím zmocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové, IČ 04854349,

č. p. 610, 739 45 Fryčovice.

13I152I19 STA m.č. 6

Rada mhtckého obvodu Lhotka

1)roahodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 550/9 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Borky, na pozemku parc. č. 886/1 vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, ul. Zřídelní, na pozemcích parc. č. 238/1, parc. č. 238/7, parc. č. 238/9,

vše vkatasuálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kalinová, za účelem provádění

stavebních prací v rámci výměny vodovodních armatur, dle předloženého materiálu,

žadatel: MPTA GROUP s.r.o., IČ 28606680, Maryčky Magdonové 679/8, 717 00 Ostrava — Bartovice.

13I153I19 FIN M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 11 mku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

1)

navýšení příjmů

pol. 8115 - finanční vypořádání s MMO za rok 2018 29 000

navýšení běžných výdajů

Úz 6402,
§ 6330 pol. 5347 převody mezi statutárními městy a měst. obvody 29 000

org. 512

3/4
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"135 Q. Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

13. schůze RMOb Lhotka. 24. 06. 2019

2)

navýšení příjmů

pol. 4116 ÚZ 13015 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 26 000

navýionl běžných výdajů

Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky
54399 pol. Sxxx UZ 13015 zmněstnanosti 26 000

„ukládá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválené změny

rozpočtového opatření č. 11 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 28. červen 2019

13l154l19 STA m.č. 8

Rada médského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

4/4
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ggg Statutární město Ostrava

<%.— Městský obvod Lhotka

"‘3' rada městského obvodu

  

Usnesení

14. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 15. 07. 2019

14/155/19 -14I159l19

Josef Šrámek Pavel Rah:

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava

_ Městský obvod Lhotka

" rada městského obvodu

 

14/155l19 STA m.č. 1

Rada můstskóho obvodu Lhotka

1)rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 869/1 vkatasírálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Hlohová, za účelem provádění stavebních prací vrámci

naspojkovaní nové kabelové přípojky NN pro napoij pozemku parc. č. 354 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy na stávající vedení, dle předloženého materiálu,

žadatel: Ing. Martin Bartošek, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady.

141156119 STA m.č. 2

Rada mhtokóho obvodu Lhotka

1) souhlasí

se stavebním úměrem stavby vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 858/2 vkatasu'álnlm území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a přípojky na splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 456/5

vkatasu—álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby “VODOVODNÍ

A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO ZAHRADU, p.č. 456/7, k.ú. Lhotka u om

dle předloženého materiálu,

2)rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu vodovodní přípojky na pozemku

parc. č. 858/2 vkataslrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a přípojky na splaškovou

kanalizaci na pozemku parc. č. 456/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci

stavby “VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO ZAHRADU, p.č. 456/7, k.ú. Lhotka

u Ostravy", dle výkresu č. 0.2 “CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES“, dle předloženého materiálu, mezi:

Stauntámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/149., 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

|
.
|
.

2/4

LHOTKA

14. schůze RMOb Lhotka, 15. 07. 2019
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5 .': Statutární město Ostrava
14- h _ MOb Lhotka 15. 07. 2019

% Městský obvod Lhotka
sc uze R ,

rada městského obvodu

3) z m o c ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. červenec 2019

4)souhlasl

s umístěním stavby vodovodní přípojky v silničním pozemku na pozemku parc. č. 858/2

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Petřkovická, a přípojky na splaškovou

kanalizaci vsilničním pozemku na pozemku parc. č. 456/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, ul. Nepatrná, vrámci stavby “VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOIKA

PRO ZAHRADU, p.č. 456/7, k.ú. Lhotka u Osu'avy“, dle předloženého materiálu.

14l157l19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o záměru statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka pronajmout pozemek

parc. č. 521/8 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 34 m2,

účel využití: příjezdová a odstavná plocha, dle předloženého materiálu,

2)vyhrazu]o

si právo odmítnout všechny předložené nabídky zájemců, právo nevybrat nabídku žádného zájemce

a právo podávání nabídek zrušit,

3) st a n o v uj o

tuto podmínku pro podání nabídek:

. termín pro ukončení podávání nabídek v zalepené obálce označené nápisem “CENOVÁ

NABÍDKA NEOTEVÍRAT': 23. srpen 2019 do 10:00 hod. na podatelně statutárního města

Ostravy, Uřadu městského obvodu Lhotka. U Splavu 76/148, 725 28 Ostrava — Lhotka.

"1158/19 FIN m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 12 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

1)

navýšení příjmů

5 6171 pol 2119 _ Činnost místní správy - ostamí příjmy z vlastní 7 000

' činnosti

navýšení běžných výdajů

§ 6112 pol. Sxxx - Zastupitelstvo obce 7 000

3/4
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- Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

2)

navýšení příjmů

§ 3319 pol. 2321 -

§ 6171 pol. 2322 -

navýšení běžných výdajů

§ 3319 pol. 5xxx -

2)ukládá

14. schůze RMOb Lhotka. 15. 07. 2019

ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční

23 ooo
dary

činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady 6 000

Ostatní záležitosti kultury 29 ooo

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválené měny

rozpočtového opafl‘enf č. 12 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. červenec 2019

1411 59/19

Rada městakóho obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

STA M.č. 5

organizační záležitosti a různé informace.

4/4
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„i £9. Statutární město Ostrava

gif Městský obvod Lhotka

37 rada městského obvodu

  

 

Usnesení

15. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 02. 09. 2019

15/160/19 -15/178/19

 

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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LHOTKA



Městský obvod Lhotka

%1-. Statutární město 08mm 15. schůze RMOb Lhotka, 02. 09. 2019

rada městského obvodu

15/160I19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

(kategorie MALOODBĚRATEL do 630 MWH/rok)”, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a

com spol. s r.o.

Ovocný trh 572/11,110 00 Praha— Staré Město

IČ 00565342, DIČ CZ00565342

2) z m o o ň u ] .

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. září 2019

1 5/1 61I1 9 STA m.č. 2

Rada médského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IV-12-8015865/2, Ostrava-Lhotka 493/35, NNk“ na pozemku parc. č. 493/28 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu, mezi:

strana povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ 00845451, DIČ cz00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuoe, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín _ Děčín IV _ Podmokly

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

zastoupena na záldadě plné moci ev. č. PM/II - 225/2019:

Ing. Martin Blu-teček

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha - Vinohrady

IČ 47195355,DIČ—

2/‘1 O
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Městský obvod Lhotka

BĚH Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

Rouah věcného břemene - služebnosti podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV

na pozemku parc. č. 493/28 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je vymezen

vgeometrickém plánu č. 1037-785/2018 ze dne 5. června 2019, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 10. června 2019

pod č. PGP-1409/2019-807, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě Řízené touto smlouvou se sjednává jako časově

neomezené. Výměra věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (geometrický

plán č. 1037-785/2018 - 1 m x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 400,-- Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 484,-- Kč včetně DPH.

2) z m o c n u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. září 2019

15/1 62/19 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IV-12-8015376/2, Ostrava-Lhotka 685/15, NN“ na pozemku parc. č. 869/1 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu, mezi:

strana povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín _ Děčín IV - Podmokly

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 268/2018:

TRABBAU a.s.

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady

IČ 28582675, DIČ C228582675

Rozsah věcného břemene - služebnosti podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV

na pozemku parc. č. 869/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je vymezen

vgeometrickém plánu č. 1034-476/2018 ze dne 6. června 2019, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne ll. června 2019

pod č. PGP-1426/2019-807, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3/10
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15. schůze RMOb Lhotka, 02. 09. 2019
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Městský obvod Lhotka

ggg, Statutární město 08m“ 15. schůze RMOb Lhotka. oz. 09. 2019

rada městského obvodu

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově

neomezené. Výměra věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (geometrický

plán č. 1034-476/2018 - 11 m x 400,— Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 4 400,— Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“ , celkem 5 324,-- Kč včetně DPH.

2) z m o c ň u] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. fl.“ 2019

15163/19 STA "LG. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasl

projektovou dokumentaci, jejíž předmětem je stavba vodovodní přípojky “PŘÍPOJKA VODOVODU

K ZAHRADĚ p.č. 399 k.ú. LHOTKA U OSTRAVY” na pozemcích parc. č. 399 a parc. č. 888,

vše katastrálním území Lhotka u Ostravy. obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

mmm:_pmstřednictvím
společnosti Projekt 2010, s.r.o., I 48391531, Ruská 398/43, 703 00 Ostrava — Vítkovice.

15164119 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

se stavebním záměrem stavby vodovodní přípojky “PŘÍPOJKA VODOVODU K ZAHRADĚ p.č. 399

k.ú. LHOTKA U OS'I'RAVY” na pozemku parc. č. 888 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostřednictvím

společností Projekt 2010, s.r.o., IČ 48391531, Ruská 398/43, 703 00 Ostrava— Vítkovice,

2) souhlasí

s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky “PŘÍPOJKA VODOVODU K ZAHRADĚ

p.č. 399 k.ú. LHOTKA U OSTRAVY” na pozemcích parc. č. 399 a parc. č. 888,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Oskava., dle předloženého materiálu.

15I165I19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]ednala

fidost o pronájem pozemku . č. 521/8 vkatasn-álním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku

ostatní plocha, o výměře 34 m , účel využiti: příjezdová a odstavná plocha, dle předloženého materiálu,

žadam—

4,10
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&&! Slalutám' "15810 03mm 15. schůze RMOb Lhotka. oz. 09. 2019
.:“-;t— Městský obvod Lhotka

9’ rada městského obvodu

   

2)rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ C200845451

a nájemce:

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. října 2019 do 30. září 2024. Roční

nájem se sjednává ve výši 1 000,-- Kč.

3) z m o e n u | o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. září 2019

1511 66/19 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění mobilní hospicové péče't,

dle předloženého materiálu,

žadatel: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČ 26850176, Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava - Zábřeh,

2) r o : h o d I &

neposkytnout finanční příspěvek na zajištění mobilní hospicové péče pro mk 2019, dle předloženého

materiálu.

Jelikož stamtární město Ostrava-městský obvod Lhotka je ročně dokrýván zrozpočtu statutárního

města Ostravy, není možné poskytnout finanční příspěvek na zajištění mobilní hospicové péče

prorok 2019.

15I167I19 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

nominaci starosty městského obvodu pana Josefa Šrámka do komise “Komise životního prostředí

a energetiky“, dle předloženého materiálu.
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5mm?” "'““ osm“ 15. schůze RMOb Lhotka. oz. 09. 2919
Méstsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

15/168119 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2019:

21. říjen 2019 11. Ilstopad 2019 2. prosinec 2019

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2019:

13. pmslnoc 2019

151199119 FIN m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 13 roku 2019 statutámího města Ostrava-městského obvodu Lhotkn,

dle předloženého materiálu, kterým se:

navýšení příjmů

pol. 4116 ÚZ 13015 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 29 000

navýšení běžných výdajů

Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky

zaměstnanosti 29 000

§ 4399 pol. 5xxx Úz 13015

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 13 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 30. září 2019

151170I19 FIN m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 14 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení běžných výdajů

§ 2212 pol. Sxxx - Silnice 83 000

§ 2321 pol. Sxxx - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 30 000

6/10

© @
-

LHOTKA



Městský obvod Lhotka

gg... Staiutáfni město Ostrava 15. schůze RMOb Lhotka. oz. 09.2019

rada městského obvodu

navýšení běžných výdajů

§ 3412 pol. Sxxx - Sportovní zařízení v majetku obce 79 000

§ 6171 pol. 5xxx - Místní správa 34 000

2) u kl & d ů

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 14 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1)tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 30. září 2019

15I1 71I1 9 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy-městského obvodu Lhotka v rozsahu

a způsobu dle návrhu “Vyřazení majetku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Lhotka.“,

dle předloženého materiálu,

2) ] m e n u] .

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení neupotřebitelného majetku statutámího města

Ostravy-městského obvodu Lhotka pořídí likvidační protokol dle směrnice “Směmiee č. 2/2016

pro evidenci majetku“, ve složení:

předseda: Pavel Řeha, místostarosta městského obvodu,

členové:

 

15:172J19 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

zprávu “Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti & účinnosti systému finanční kontroly

městského obvodu v roce 2019“ ze dne 9. srpna 2019 pod č. j. SMO/395042/19/IAK/Juch

a sp. zn. S-SMO/395030/19/IAK a opatření “Opatření kodstranění zjištěných nedostatků",

dle předloženého materiálu,

2) příj Imé

opatření “Opatření k odstranění zjištěných nedostatků ”, dle předloženého materiálu,
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Městský obvod Lhotka

až? .‘t Statutární město 03m" 15. schůze RMOb Lhotka, 02. 09.2019

rada městského obvodu

„ukládá

starostovi městského obvodu zaslat statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, odboru interního auditu

a kontroly, písemné sdělení o přijatém opatření k odstranění zjištěných nedostatků

zodpovědná. osoba: Josef Šrámek

termín: 16. Září 2019

4)bere na vědomí

zprávu “Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému ňnanční kontroly

městského obvodu v roce 2019“ ze dne 9. srpna 2019 pod č. j. SMO/395042/19/IAK/Juch

a sp. zn. S-SMO/395030/19/IAK, dle předloženého materiálu,

5)uk|údá

starostovi městského obvodu předložit zprávu “Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti

systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2019“, dle předloženého materiálu, ke vzetí

na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 4) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 16. září 2019

15I173I19 STA M.ě. 14

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-6/2019“, dle předloženého materiálu,

2)doporuěu]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ

ZA OBDOBÍ 1—6/2019“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ

l-6/2019“, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 16. září 2019

15/174119 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zápis č. 4 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,
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E! Statutární město 08m“ 15. schůze RMOb Lhotka, oz. 09. 2019
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

2)uklédá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 4 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu l) tohoto

uneseni

zodpovědné osoba: Josef Šrámek

termín: 16. září 2019

15I175I19 STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

zápis č. 4 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u kl á d &

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 4 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého

ITŠZŠŽIÍU, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 16. září 2019

1 5/176119 STA m.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o b v a i u ] o

návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 16. září 2019 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“, Bobrovnická č. p. 52, 725 28

Ostrava-Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského

obvodu v roce 2019“

4. “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-6/2019“

5. Zápis č. 4 ze zasedání finančního výboru

6. Zápis č. 4 ze zasedání kontrolního výboru

7. Organizační záležitosti a různé informace
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Statutární město Ostrava 15. schůze RMOb Lhotka, 02. 09.2019

Méstsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

15I177I19 STA m.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu vodovodní

přípojky a přípojky na splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 870 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Osu-ava, vrámci stavby “Novostavba rodinného domu

Ostrava, parc.č. 330/4, k.ú. Lhotka u Ostravy”, dle výkresu č. C ] “SITUACE 1:500“,

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ C200845451

a

 

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. Září 2019

3)souh|asl

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “Novostavba rodinného domu

Ostrava, parc.č. 330/4, k.ú. Lhotka u Ostravy" na pozemku parc. č. 330/4 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící a podmiňující fimkci rodinného domu, dle předloženého

materiálu,

15I17BI19 STA M.č. 19

Rada městského obvodu Lhotka

fibers na vědomí

organizační úležitosti a různé informace.
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. ! Městský obvod Lhotka

EQ; £3. Statutární město Ostrava

2;;
%$; rada městského obvodu

 

Usneseni

16. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 30. 09. 2019

16/179/19 -16/190/19

Josef Šrámek Pavel Řoha

starosta místostarosta
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Sh*"tám' město osm"“ 16. schůze RMOb Lhotka, 30. 09. 2019
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

1611 19/19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]odnala

návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy jak vyplývá ze změn provedených obecně

závaznou vyhláškou č. 2/2019, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

2) s o u h i a s I

s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol

zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy jak vyplývá ze změn

provedených obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, dle předloženého materiálu, bez návrhů

apřípomínek.

16I180I19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k dohodě “DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí

vrámci veřejně prospěšných prací aposkytnutí příspěvku č. OTA-V-27/2019 ze dne 29.4.2019”,

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14á, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ C200845451

a

Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha — Holešovice

IČO 72496991, DIČ -

Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací do 31. prosince 2019 a poskytnutí

příspěvku v maximální měsíční výši 15 000,-- Kč na pracovní místo.

2) z m o c tt ul 0

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 k dohodě dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. říjen 2019
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315;: sumární "'““ 05W" 13. schůze RMOb Lhotka, so. 09. 2010
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

1611 81/19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o udělení výjimky zminimálního počtu žáků na třídu pro školní rok 2019/2020, dle předloženého

materiálu,

žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

16I182I19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

se strukturou projektové ticho na vybudování nové výukové učebny a družiny v úkladní škole

pro zařazení do strategického rámce “SR MAP ORP Ostrava“, dle předloženého materiálu.

181183119 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o umvření dodatku č. 1 ke smlouvě “Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování pracovně lékařské péče",

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

a

MUDr. Lumír Štaier

Ruská 99/44, 703 00 Ostrava — Vítkovice

IČO 60340681, DIČ -

Odměna za výkon pracovně lékařské péče se stanoví takto:

a) 400,— Kč za vstupní prohlídku,

b) 400,— Kč za periodickou nebo mimořádnou preventivní prohlídku,

c) 400,-- Kč / 1 hodina za školící, poradenské či kontrolní činnosti.

2) z m o e n u ] e

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. l ke smlouvě dle bodu 1)tohoto usnesení

zodpovědné osoba: Josef Šrámek

termín: 31.říjen 2019
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Statutárnlměsto Ostrava
16 ch' RM Lh tka 30 09.2019

Městský obvod Lhotka
-8 "2° Ob o , .

rada městského obvodu

 

161184/19 STA m.č. 6

Rada městokóho obvodu Lhotka

“souhlasí

s umístěním & provedením stavby “Ostrava-Lhotka 178/1, NNk“ na pozemcích parc. č. 177,

parc. č. 178/1, parc. č. 178/3, parc. č. 178/4, parc. č. 207/8 a parc. č. 207/10, vše v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. 5., IČO 24729035, T lická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV - Podmokly,

prostřednictvím společnosti ReSpol s. r. o., I 0 46580646, č. p. 50, 747 52 Hlavnice, která

zplnomocnila Ing. Pavla Kubného, IČO 22960007, Příkopy 260/12, 747 27 Kobeřice.

161185119 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 875 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, ul. Televizní, za účelem provádění stavebních prací v rámci výměny

vodovodních šoupáků, dle předloženého materiálu,

žadatel: ELSPOL Elektro s.r.o., IČO 25865455, Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava — Hrušov.

16/186/19 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNĚHO BŘEMENE

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č.: IV-12-8016944, Ostrava-Lhotka 178/1, NNk“

na pozemku parc. č. 178/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, &. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín — Děčín IV_— Podmokly

IČO 24729035, DIČ cz24729035

zastoupena společností na základě plné moci ev. č. PM/II - 169/2019:

ReSpol s. r. o.

č.p. 50, 747 S2 Hlavnice

IČO 46580646, DIČ CZ46580646

dále udělenou plnou mocí ze dne 21. listopadu 2018:

Ing. Pavel Kubný

Příkopy 260/12, 747 27 Kobeřice

IČO 22960007 DIČ -
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Statutární město Ostrava 16. schůze RMOb Lhotka so. as. 2019
Městský obvod Lhotka '

rada městského obvodu

 

Věcné břemeno bude zřízeno na časově neomezenou dobu vsamotné smlouvě o zřízení věcného

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč za běžný metr + daň z přidané hodnoty v zákonné

výši v rozsahu, který bude pro účely věcného břemene vymezen geometrickým plánem, jenž bude

vyhotoven po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení

věcného břemene.

2) z m o c n u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31.říjen 2019

16/187l19 STA M.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o odkoupení části pozemku, parcelní číslo 418/ “ o odkoupení části pozemku

parc. č. 418/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku trvalý travní porost,

o výměře cca 1730 m2, dle předloženého materiálu,

žadatel: DopStav Group s.r.o., IČO 07782802, Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava — Hulváky,

2)doporučujo

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 418/4

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku trvalý travní porost,

o výměře cca 1730 m2, dle předloženého materiálu,

3) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit návrh na záměr prodeje části pozemku parc. č. 418/4

v katastrálním území2 Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku trvalý travní porost,

o výměře cca 1730 m2, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

161188119 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

vzdělávací pracovní cestu starostovi městského obvodu na Slovensko

ve dnech 15. — 17. listopadu 2019, kterou pořádá Sdružení obcí Hlučínska, dle předloženého materiálu,

2)schva|u]o

úhradu finančních nákladů vzdělávací pracovní cesty dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

16. schůze RMOb Lhotka, 30. 09. 2019

 

16/189I19 FIN m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 15 roku 2019 statutámího města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení kapltálových výdajů

§ 6171 pol. 6xxx Úz 3590 činnost místní správy 111 ooo

navýšení kapltálovýoh výdajů

§ 2219 pol. 6m ÚZ 3590 ostatní záležitosti pozemních komunikací 59 000

- projektová dokumentace

§ 3119 pol. 6xxx ÚZ 3590 ost. záležitosti předškolní výchovy a základního 52 000

vzdělávání - projektová dokumentace

2) u k I á d &

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a ňnančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 15 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 30. září 2019

. 161190119 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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? Statutární město Ostrava

.;sz= Městský obvod Lhotka

‘fi' rada městského obvodu  

Usnesení

17. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 21. 10. 2019

171191119 -17I200/19

 

Josef Šrámek Pavol Řeha

starosta místostarosta

LHOTKA



Statutární město Ostrava 7 hů 2019
Městský obvod Lhotka 1 . se ze RMOb Lhotka, 21. 10.

rada městského obvodu

 

17/191119 STA — m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

výroční zprávu “Výroční zpráva o činnosti školy a školní rok 2018/2019“, dle předloženého

materiálu,

předkladatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka., příspěvková organimoe,

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava - Lhotka,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení výroční zprávu “Výroční zpráva o činnosti školy

za školní rok 2018/2019“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit výroční zprávu “Výroční zpráva o činnosti školy za školní

mk 2018/2019“, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

17/192/19 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s provedením stavby rodinného domu “ATRIOVÉ D0_MY_ LHOTKA _ STARÁ črvnř,

K. U. LHOTKA U OSTRAVY“ objekt “so - 05 _ RODINNÝ DUM 131“ na pozemku parc. č. 730/14

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: Peu- Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., IČO 26833611, Suvorovova 46/3,

700 30 Ostrava — Zábřeh, prostřednictvím zmocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové,

IČO 04854349, 6. p. 610, 739 45 Fryčovice.

17/193/19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

prodej pozemku parc. č. 390/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí

je stavba č. p. 87, včetně všech součástí a příslušenství, tj. elektrická přípojka NN, vodovodní přípojka,

přípojka na splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovodní přípojka a plynový kotel s centrálním

rozvodem, dle předloženého materiálu,

kupující: DOKTORZOUBEK s.r.o., IČO 03768589, Václavská 239/12, 603 00 Brno - Staré Brno,

2/5
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Městský obvod Lhotka

ší. Statutární město Ostrava

' rada městského obvodu

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení prodej pozemku parc. č. 390/1 vkatastrálním územi

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 87, včetně všech součástí a příslušenství,

tj. elektrická přípojka NN, vodovodní přípojka, přípojka na splaškovou a dešťovou kanalizaci,

plynovodní přípojka a plynový kotel s centrálním rozvodem, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádé

starostovi městského obvodu předložit prodej pozemku parc. č. 390/1 vkatastrálnim území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 87, včetně všech součástí a příslušenství,

tj. eleklricka přípojka NN, vodovodní přípojka, přípojka na splaškovou a dešťovou kanalizaci,

plynovodní přípojka a plynový kotel s centrálnim rozvodem, dle předloženého materiálu,

ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 4. listopad 2019

17/194/19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s provedením stavby “Rodinné domy Lhotka - Zelený vršek H. etapa“, objekt

“10.01 - KOMUNIKACE“ na pozemcích parc. č. 462/1, parc. č. 475/1 a parc. č. 891/4,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, objekt “10.02 - VEŘEJNÝ vonovon“

na pozemcích parc. č. 475/1 a parc. č. 493/29, vše vkatastrálnim územi Lhotka u Ostravy, obec

Ostrava, objekt “10.03 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ“ na pozemcích parc. č. 462/1 & parc. č. 475/1,

vše vkatastrálnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, objekt “10.04 - KANALIZACE

DEŠ'Í'OVÁ“ na pozemcích parc. č. 462/1 a parc. č. 475/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, pro budoucí zástavbu lokality rodinnými domy, dle předloženého materiálu,

žadatel: Domy Zelený vršek s.r.o., IČO 05164826, Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava

— Lhotka, prostřednictvím společnosti MS architekti s.r.o., IČO 62580426, U Nikolajky 1085/15,

150 00 Praha — Smíchov.

17I195/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, ul. Bobrovnická, za účelem provádění stavebních prací v rámci realizace

stavby “Ostrava-Lhotka 330/1 , NN“, dle předloženého materiálu,

žadatel: Ing. Martin Bartečck, IČO 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady.

17/196I19 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

plán “Plán inventur na rok 2019“, dle předloženého materiálu.
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Statutární město Ostrava 17 tka 21. 10. 2019

Městský obvod Lhotka "Chůze RMOb Lho '
rada městského obvodu

 

17/197/19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a l u j .

termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka:

4. listopad 2019.

17/1sans STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 4. listopadu 2019 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“, Bobrovnická č. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 7. zasedání mstupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Prodej pozemku parc. č. 390/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jehož

součástí je stavba č. p. 87

17I199I19 FIN ML. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 16 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

- pol. 4111 ÚZ 98018 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 3 000

org. 51 2

navýšení běžných výdajů

§ 6149 pol. Sxxx ÚZ 98018 ost. všeobecná vnitřní správajinde nezařazená 3 000

(sčítání lidu-příprava)

2) u k l á d &

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 16 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. říjen 2019
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::? __; Statutární město Ostrava

33 Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

17I200I19 STA

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka;; _

rada městského obvodu".v  

Usnesení

18. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 11. 11. 2019

  

18/201l19 - 18/209I19

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

LHOTKA



Statutáml město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

18. schůze RMOb Lhotka, 11. 11. 2019

 

1 8/201I19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

dle předloženého materiálu.

navrhovatel: Statutámí město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

2) s o u h I a s i

s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

dle předloženého materiálu, bez návrhů & připomínek,

3)pro]ednala

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, dle předloženého materiálu,

4) s o u h I a a I

s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, dle předloženého materiálu,

bez návrhů a připomínek.

18l20211 9 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d l a

o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1411, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ C200845451

a obdarovaný:

Cena daru ve výši 10 000,00 Kč.

2) z m o c tt u ] e

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usneseni

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. listopad 2019

2/5

LHOTKA



  

 

,- -— Městský obvod Lhotka

—5 rada městského obvodu

 

18/203I19 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

ZE smNN“, dle předloženého materiálu, mezi:

odběratel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/148., 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

a dodavatel:

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25458302, DIČ CZ25458302

2) z m o c n u ] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. listopad 2019

18I204l19 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) schvaluje

mimořádnou odměnu Mgr. Naděždě Šimíčkové, ředitelce Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28

Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

18120519 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

informaci o poskytování služby “SENIOR EXPRESS HOŠTÁLKOVICE“ od statutárního města

Ostravy-městského obvodu Hošťálkovice, IČO 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice,

dle předloženého materiálu.

18/206I19 FIN m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení změnu rozpočtového opatření č. 17 roku 2019

statutámího města Ostrava-městského obvodu Lhotka, dle předloženého materiálu, kterým se:

315
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

navýšení kapitálových příjmů

§ 3639 pol. 3xxx - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 735 000

navýšení běžných výdajů

. komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené

§ 3639 pol. 5171 - (budova na ul. Bobrovnická 52) - opravy a udržování 91 000

(výměna plynového kotle - havarijní stav)

navýšení kapitálových výdajů

§ 2219 pol. 6xxx - ostatní záležitosti pozemních komunikací 254 000

ost. záležitostí předškolní výchovy a základního
§ 3119 pol. 6xxx - vzdělávání 200 000

§ 6171 pol. 6xxx - místní správa 190 000

celkem navýšení Mají 735 000

2) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit změnu rozpočtového opatření č. 17 roku 2019, dle předloženého

materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

181201I19 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 18 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

§ 6171 pol. 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 000

§ 3639 pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 4 000

§ 6171 pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady 8 000

§ 6171 pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000

celkem 18 000
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

18. schůze RMOb Lhotka, 11. 11. 2019

 

navýšení běžných výdajů

ostatní záležitosti kultury, církví & sděl. prostř.

(iubilanti, ...) 18 000
§ 3399 pol. Sxxx

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou zrnénu

rozpočtového opatření č. 18 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 29. listopad 2019

18/208119 STA m.č. B

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o zadání veřejné ukázky malého rozsahu na realimci akce “Pěší propojení ČTYŘLÍSTEK - LÍPA

SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická“, dle předloženého materiálu,

2) p o v 6 f u ] s

paní_referentka úseku stavebního & komunálních služeb, realizací výběrového řízení

na akci “Pěší propojení ČTYŘLÍSTEK - LÍPA SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Petfkovické“,

dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: _

181209119 STA m.č. 9

Radu městského obvodu Lhotka

1)bora na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

' rada městského obvodu

 

Usnesení

19. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 02. 12. 2019

19l210l19 - 191234119

  
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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fig: Statutárnímčato Ostrava 1 _ RM L tk 02.12.2019

33 Městský obvod Lhotka 9 schůze Ob ho a,

rada městského obvodu

19/210l19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

sumístěním stavby vodovodní přípojky a přípojky na splaškovou kanalizaci vsilničním pozemku

na pozemku 881 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Bobrovnická, vrámci

stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 219/2 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:_

prosfl‘ednictvim zmocněnce Ing. arch. Jaroslava Klegy, I 0 03064204, U Jana 266/11, 725 29

Ostrava — Petřkovice,

2) s o u h I a a l

se stavebním záměrem stavby vodovodní přípojky, přípojky na splaškovou kanalizaci a zpevněné

plochy na pozemcích parc. č. 218/2 a parc. č. 881, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Osu-ava, dle předloženého materiálu,

3)souhlasí

s umístěním & provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RD VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH

PLOCH, VODOVODNÍ PŘÍPOJ'K, DEŠTOVÁ KANALIZACE — VSAK, SPLAŠKOVÉ

KANALIZACEELEKTRO PŘÍVOD" na pozemku parc. č. 219/2 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící a podmiňující funkci rodinného domu, dle výkresu č. C.3

“KOORDINAČNÍ VÝKRES“, dle předloženého materiálu,

„vydava

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 219/2 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, přes pozemek parc. č. 218/2 v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, k místní komunikací na pozemku parc. č. 881 v katasnálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, ul. Bobrovm'cká, v rámci stavby rodinného domu na pozemku - parc. č. 219/2

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu.

191211119 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o náhradě nákladů na provoz elektronického monitorovacího systému

výstupu důlních plynů (EMS VDP) na lokalitě VM-OV č. 141 a povolení vstupu k objektu

v souvislosti s provozem“, dle předloženého materiálu, mezi:

poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451
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ti.-„Ž. Statutární město Ostrava _ 02.12.2019
33 Méstsky' obvod Lhotka 19 schůze RMOb Lhotka.

rada městského obvodu

a provozovatel:

DIAMO, státní podnik

Machova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO 00002739, DIČ czooooz739

odštěpný závod ODRA

Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava —Vítkovice

Poskytnutí roční paušální finanční náhrady ve výši 3 000,00 Kč v souvislosti s nepřetržitým provozem

elektronického monitorovacího systému výstupu důlních plynů s účinností od 1. ledna 2020 na časově

neomezenou dobu.

2) z m o e n u] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termin: 3l.prosinec 2019

19’212119 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o odepsání nedobytné pohledávky za uložení sankce za přestupek vroce 2015 ve výši 3 500,-- Kč,

dle předloženého materiálu.

19l213l19 STA m.č. 4

Rada médského obvodu Lhotka

"schvaluje

sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v souladu s ustanovením § 17 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad & licenčních odměn

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vplamém znění,

pro účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, dle předloženého materiálu.

191'214/19 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) s e h v ní u] e

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na 1. čtvrtletí 2020:

13. leden 2020 3. {mar 2020 24. únor 2020 9. březen 2020

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na I. čtvrtletí 2020:

23. březen 2020

3/13
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ti:-l Statutární město Ostrava 19' h ' RM Lh '( 2 12' 2019

33 Městský obvod Lhotka sc uzo Ob at a, 0 '

rada městského obvodu

19/215119 STA M.č. 6

Rada měshkóho obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě “Dodatek č. l k Dílčí smlouvě o zabezpečení stravování formou

stravovacích kupónů OBCHODNÍ SMLOUVA — Ticket Restaurant® Card“, dle předloženého

materiálu, mezi:

odběratel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1451, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

a dodavatel:

Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 691/42, 186 00 Praha — Karlín

IČO 24745391, DIČ czz4745391

Zabezpečení stravování prostřednictvím elektronické poukázky na stravování nahrané

na stravenkové kartě “Ticket Restaurant Card“.

2)-z m o c ň u ] e

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke _louvě dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2019

19I216I19 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

dodatek č. 4 ke směrnici “Dodatek č.4 ke Směrnici č.I/2016 pro nakládání s finančními prostředky,

postupy v účetnictví a další ustanovení“ s účinností od 1. ledna 2020, dle předloženého materiálu.

19I217I19 FIN m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 19 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu (Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti) 30 000
pol. 4116 13101

4113



ůifl Statutámíměsto Ostrava 1 . h' RMOb Lh tk 02.12.: 1
33 Městský obvod Lhotka 9 se uze o a, 0 9

rada městského obvodu

navýšení běžných výdajů

Péče o vzhled oboe a veřejnou zeleň - vytvoření
§3745 pol.5xxx 13101 pracovníhomísta 30 000

2)ukládá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a ňnančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 19 roku 2019, dle předloženého materialu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 31. prosinec 2019

19l21 8/19 FIN m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]odnala

zásady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka pro rok 2020“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču|e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení zásady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu

Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka pro rok 2020“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zásady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního

města Ostravy - městského obvodu Lhotka pro rok 2020“, dle předloženého materiálu, ke schválení

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termin: 13. prosinec 2019

191219I19 FIN M.ě. 10

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka

na rok 2020“, dle předloženého materiálu,

2)doporuěu]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutámího

města Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2020“, dle předloženého materiálu,

5/13 , .



a Statutární město Ostrava 9 h ' 12šiř! Městský omd Lhotka 1 .se uze RMOb Lhotka, oz. .2019

rada městského obvodu

 

:) u k I s d &

starostovi městského obvodu předložit pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města

Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2020“, dle předloženého materiálu, ke schválení

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19l220l19 FIN m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2020“

včetně komentáře “Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2020“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení rozpočet statutárního města Osnova-městského obvodu

Lhotka na rok 2020 dle návrhu rozpočtu “Návrh rozpočtu Stawtámího města Ostravy - městského

obvodu Lhotka na rok 2020“, dle předloženého materiálu,

3)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke vzetí na vědomí komentář “Komentář knávrhu rozpočtu

pro rok 2020“, dle předloženého materiálu,

4)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu pověřit úsek rozpočtu a finančního hospodaření provádět rozpis

rozpočtu včetně technických změn rozpočtu, dle předloženého materiálu,

„Mm _
5)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2020“, dle předloženého materiálu, ke schválení

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení včetně komentáře

“Komentář knávrhu rozpočtu pro rok 2020“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 3) tohoto usnesení, a pověření úseku

rozpočtu a ňnančního hospodaření provádět rozpis rozpočtu včetně technických změn rozpočtu,

dle předloženého materiálu, na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 4) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019
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! Městský obvod Lhotka “ ů" RMO“ Lh° "

1" rada městského obvodu
  

=*;

19122019 FIN m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutámího města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2021 - 2023“, dle předloženého materiálu,

2)doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení střednědobý výhled rozpočtu statutárního města

Ostrava-městského obvodu Lhotka na léta 2021 — 2023, dle návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

“Návrh Sťednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka

na léta 2021 - 2023“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Střednědobého

výhledu rozpočtu Statutámího města Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2021 - 2023“,

dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19I222I19 FIN M.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

plán účetního odpisu “Plán účetního odpisu majetku v období 2020 - kumulováno dle referátů a účtů

evidence“, dle předloženého materiálu,

2)uk|sds

starostovi městského obvodu předložit plán účetního odpisu “Plán účetního odpisu majetku v období

2020 - kumulováno dle referátů a účtů evidence“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

191223119 STA MJ:. 14

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2020“ Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka,

příspěvková organizace, na rok 2020, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava - Lhotka,

7113
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gg Městský obvod Lhotka 'scmze b otka'oz' ' 9
rada městského obvodu

2)doporuéu]o

mstupitelstvu městského obvodu ke schválení rozpočet Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, na rok 2020, dle návrhu rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2020“,

dle předloženého materiálu,

3)uk|édá

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2020“ Základní školy

a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, na rok 2020, dle předloženého materiálu,

ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19/224119 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled na rok 2021 a 2022“ Základní školy

a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)doporuěujo

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled

na rok 2021 a 2022“ Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled

na rok 2021 a 2022“ Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19I225I19 STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

odpisový plan “Odpisový plán rok 2020“ Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka,

příspěvková organizace, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.
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““— Statutární město Ostrava

*“ . h bLh tka, 2.12.
% Městský obvod Lhotka 19 “ ů“ RMO ° 0 2019

rada městského obvodu

19/226119 STA M.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28

Ostrava — Lhotka, vrozsahu a způsobu dle návrhů “Návrh na vyřazeni ZŠ DDHM“, “Návrh

na vyřazení MŠ DDHM“ & “Návrh na vyřazení MŠ DDI-IM“, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)]monu]o

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pořídí likvidační

protokol, ve složení:

předseda:

členové:

 

19/227I19 STA m.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

mimořádnou odměnu Mgr. Naděždě Šimíčkové, ředitelce Základní školy a mateřské školy

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28

Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

191228119 STA M.č. 19

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

zápis č. S ze zasedání ňnančního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k I á d &

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 5 ze zasedání ňnančního výboru, dle předloženého

materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termin: l3 . prosinec 20 19
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Městský obvod Lhotka 19 ac ůze R hotka 0

rada městského obvodu

19/229/19 STA m.č. 20

Rada městského obvodu Lhotka

fibers na vědomí

zápis č. S ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u kl á d &

starostovi městského obvodu předložit Zápis č. 5 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého

materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19/230l19 STA M.č. 21

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům mstupitelstva městského

obvodu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných

celků, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu,

2)doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ponechat ve stávající výši měsíční odměnu za výkon funkce

neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Lhotka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,

o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh na stanovení měsíční odměny za výkon ftmkee

neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši

odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 13. prosinec 2019

19/231I19 STA m.č. 22

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 13. prosince 2019 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“ Bobrovnieká č. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka
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gala Statutární město 08m" 19. schůze RMOb Lhotka, oz. 12. 2019
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Návrh programu:

1.

2.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

11/13

Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu

Určení ověřovatelů zápisu

“Žádost o odkoupení částí pozemku, parcelní číslo 418/ “

žadatel: DopStav Group s.r.o., IČO 07782802, Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava — Hulváky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

předkladatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

Návrh změny rozpočtového opatření č. 17 roku 2019

“Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka pro rok 2020“

“Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy — městského obvodu Lhotka

na rok 2020“

“Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2020“ včetně

komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2020

“Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka na léta 2021 - 2023“

“Plán účetního odpisu majetku v období 2020 - kumulováno dle referátů a účtů evidence“

“Návrh rozpočtu rok 2020“

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

“Střednědobý výhled na rok 2021 a 2022“

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava -— Lhotka

Zápis č. 5 ze zasedání finančního výboru

Zápis č. 5 ze zasedání kontrolního výboru

Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných

celků, ve znění pozdějších předpisů

Organizační úležitosti a různé infomace
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Statutární měs“ osm“ 19. hůze RMOb Lh tka 02.12.2019
Městský obvod Lhotka “ ° .

rada městského obvodu

 

19I232J19 STA M.č. 23

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Pěší propojení

ČTYŘLÍSTEK _ LÍPA SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická“, dle předložené cenové

nabídky, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 26826470, DIČ 0226826470

a objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

Cena díla bez daně z přidané hodnoty ve výši 1 909 461,00 Kč.

2) z m o c ň u] o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2019

19I233/19 STA m.č. 24

Rada městského obvodu Lhotka

„rozhodla

o mvření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu dešťové kanalizace na pozemku

parc. č. 903/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby

“LIKVIDACE DEŠTOVÝCH VOD z GOLFOVÉ KLUBOVNY NA PARCELE č. 903/5,

k.ú. LHOTKA U OS'I'RAVY”, dle výkresu &. c.3 “KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES“,

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/143, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ 00845451, DIČ cz00845451

a

OMLUX REALITY s.r.o.

Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Otrava - Lhotka

IČO 29442907, DIČ CZ29442907

12/13
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a"; ĚŠĚRLTŠÉŠÉMW 19. schůze RMOb Lhotka. oz. 12. 2019

5' rada městského obvodu

2) z m o : ň u ] .

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2019

19l234l19 STA m.č. 25

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

13/13 .,._„___„J _
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m-E& Statutární město Ostrava

";-g... Městský obvod Lhotka

I rada městského obvodu  

Usnesení

20. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 30. 12. 2019

 

20/235/19 - 20/237/19

J—osof Šrámek . Pavel Řoha

starosta místostarosta
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315! Městský obvod Lhotka .se uze MOb o a,30. 12. 201

" rada městského obvodu   

20I235I19 FIN m.č. 1

Rada městekého obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 20 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

ÚZ 6330 převody mezi statutárním městem

§ 6330 pol. 4137 & městskými obvody - účelová investiční 2 000 000
org 612

' dotace z rozpočtu města

navýšení kapitálových výdajů

Ostatní úležitosti pozemních

Úz 6330 komunikací - kapitálově výdaje

org. 12xxxxx000000 na "Vybudování chodníku podél silnice

IU/01137, ul. Petřkovic "

§ 2219 pol. 6xxx 2 000 000

„ukládá

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 20 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 31. prosinec 2019

20l236l19 FIN m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 21 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

eníieni pfflmu

převody mezi statutárním městem

§ 6330 pol. 4137 Uz 36519: a městskými obvody - neúčelová 346 000

“3' investiční dotace z rozpočtu města

ÚZ 6330 převody mezi statutárním městem

§ 6330 pol. 4137 or 612 a městskými obvody - účelová investiční 2 000 000

g. dotace z rozpočtu města

snlení kapitálových výdqlů

§ xxxx pol. 6xxx ÚZ 3590 neúčelové kapitálové výdaje 346 000

. Ostatní záležitosti pozemních

UZ 6330 komunikací - kapitálové výdaje
§ 2219 pol. 6m 2 000 000

org. 12xxxxx000000 na "Vybudování chodníku podél silnice

III/01137, ul. Petřkovická"
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5.32. $““wa město Ostrava 20. schůze RMOb Lhotka, so. 12. 2019
Městsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu & úseku rozpočtu a ňnančního hospodaření realizovat schválenou změnu

rozpočtového opatření č. 21 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. prosinec 2019

20l237l19 FIN m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 22 roku 2019 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

snížení příjmů

pol. 1361 - správní poplatky 51 000

5 3639 pol. 2132 _ many z pronájmu ostatních nemov1tostí ajejich 71 000

celkem snižení 122 000

navýšení příjmů

pol. 1511 - daň z nemovitých věcí 75 000

§ 3119 pol. 2229 - ostatní přijaté vratky transferů 24 000

celkem navýšení 99 000

snflonl běiných výdajů

§2212 pol. 5m - silnice 41 000

§ 3319 pol. 5m - ostatní náležitosti kultury 15 000

§ 3412 pol. Sxxx - sportovní zařízení v majetku obce 82 000

§ 6171 pol. 5xxx - činnost místní správy 31 000

celkem snížení 1 69 000

navýšení běžných výdajů

§ 3745 pol. 5xxx - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 103 000

§ 6112 pol. Sxxx - zastupitelstvo obce 5 000

§ 6399 pol. 5xxx - ostatní finanční operace 38 000

celkem navýšení 146 000
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“gg Statutární město Ostrava 20. schůze RMOb Lhotka, so. 12. 2019
' ' Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

2)

navýšení příjmů

§ 6330 pol. 4139 - převody vlastním fondům 10 000

navýšení výdqlů

§ 6171 pol. 5m 88 činnost místní správy 10 000

2) u kl & d a

starostovi městského obvodu a úseku rozpočtu a finančního hospodaření realizovat schválené změny

rozpočtového opatření č. 22 roku 2019, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. prosinec 2019
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