
" ' Městský obvod Lhotka

% a Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

Usnesení

1. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 12. 11. 2018

1/1/18 - 1/15/18

Jos'ef Šrámek _ Pavel Řaha

starosta místostarosta
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.E3;- Statutární město Ostrava

4 1. schůze RMOb Lhotka, 12. 11. 201 B
egg Městský obvod Lhotka

V rada městského obvodu  

1I1I18 STA M.ě. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

s umístěním a provedením telekomunikační stavby “11010-079902

MIMOZxZ_TM_T_E2_OSLI—IO_OK“ na pozemcích parc. č. 3, parc. č. 874 & parc. č. 887/1,

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

žadatel: Česka telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, 01mm 2681/6, 130 00 Praha 3 —

Žižkov, prostřednictvím společnosti Vegacom a.s., IČ 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 01

Praha 4 — Lhotka, na základě plné moci prostřednictvím Ing. Oldřicha Ježka, IČ 65489519,

Šteikova 35/1, 700 30 Ostrava — Výškovice.

1IZI18 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI“

na pozemcích parc. č. 3, parc. č. 874 a parc. č. 887/1, vše 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 C200845451

a strana budoucí oprávněná:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ 04084063, DIČ CZO4084063

prostřednictvím společnosti:

Vegacom a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 — Lhotka

IČ 25788680, DIČ cz25788680

na základě plné moci prostřednictvím:

Ing. Oldřich Ježek

štotkova 35/1, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ 65489519, DIČ

Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na časově neomezenou dobu v samotné smlouvě o zřízení

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

výši v rozsahu, který bude pro účely služebnosti vymezen geometrickým plánem, jenž bude vyhotoven

po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení služebnosti.
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Eta Statutémf měs“ osm"“ 1. schůze RMOb Lhotka, 12. 11. 2018
% Městský obvod Lhotka
lag

“" rada městského obvodu

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. prosinec 2018

1/3118 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNĚHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IP-12-8020858/1, Ostrava-Lhotka 374/1 SMO, příp. NNk“ na pozemcích parc. č. 379/1

a parc. č. 856/2, vše 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 czoos45451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

IČ 24729035, DIČ 0224729035

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

Ing. Martin Barteěek

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady

IČ 47195355, DIČ

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

na pozemcích parc. č. 379/1 & parc. č. 856/2, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

je vymezen v geometrickém plánu č. 1020-609/2017 ze dne 11. září 2018, schváleném Katastrálním

úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostava, dne 17. září 2018

pod ě. PGP-2320/2018-807, který je nedílnou součástí této smlouvy.

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

neomezené. Výměra věcného břemene - služebností inženýrské sítě (geometrický

plán č. 1020-609/2017 - 4 111 x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1 600,-- Kč

+ 21 % daně zpřidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 1 936,— Kč včetně DPH (slovem:

jedentisícdevětsettřicetšestkorunčeských).

2) z rn o :: ň u j e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31 . prosinec 2018

3/8

.:
-

.;
.

g
.

|
!
I

LHOTKA



 

?li,- Smutámí město Ostrava 1. schůze RMOb Lhotka, 12. 11. 2018

  
%;: Městský obvod Lhotka

' rada městského obvodu

114/18 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ujištění mobilní hospicové péče“,

dle předloženého materiálu,

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

2) r o : h o d I a

neposkytnout finanční příspěvek na zajištění mobilní hospicové péče, dle předloženého materiálu.

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

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

“5/18 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 30. dubna 2018 podanou dne 31. října 2018

pod č. j. LHOT/0832/18, dle předloženého materiálu,

nájemce: Cettero IT Solutions s.r.o., IČ 01752499, Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava — Slezská

Ostrava.

1/6/18 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IZ-l2-8000952 / VB002“ na pozemku parc. č. 730/15 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 IV — Podmokly

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 183/2018:

Jan Ondruš

Luční 463/2, 747 1

IČ 46091858, DIČ
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gag Statutární město Ostrava

„Sgt.-= Městský obvod Lhotka

' rada městského obvodu

Rozsah věcného břemene - služebnosti zemního kabelového vedení NN včetně kabelové spojky

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

vgeometrickém plánu č. 1018-715/2017 ze dne 18. října 2018, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 23. října 2018

pod č. PGP-2631/2018-807, 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. 1018-715/2017 - 2 m x 400,— Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 800,-- Kč

+ 21 % daně zpřidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 968,-- Kč včetně DPH (slovem:

devětsetšedesátosmkomnčeských).

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. prosinec 2018

117/18 STA M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 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,

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

2) s o u h I a o l

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 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 a připomínek.

1I8I18 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o h v a I u ] o

jednací řád Rady městského obvodu Lhotka, dle předloženého materiálu.

1/9I18 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o pověření starosty městského obvodu kudělení souhlasu vsouladu sustanovením § 96 odst. 3

pism. d) a § 105 odst. 1 pism. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů, ke stavbám uvedených vustanovení § 103 odst. 1

písm. e) a § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 — 2022, dle předloženého materiálu.

5/8
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HZ," Statutární město Ostrava

"35 Městský obvod Lhotka

“** rada městského obvodu

1. schůze RMOb Lhotka, 12. 11. 2018

  

1/10118 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o h v a I uj a

termín konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2018:

3. prosinec 201 B

a termín msedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2018:

14. proslnoc 2018

1I11I18 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o záměru statutárního města Ostmva-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 kprovozovaní

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]e

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

& právo podávání nabídek zrušit,

3)stanovu]e

tuto podmínku pro podání nabídek:

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

NABÍDKA NEOTEVÍRAT“: 18. leden 2019 do 10:00 hod. na podatelně statutárního města

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

1I1ZI1B FIN m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)schva|u]e

změnu rozpočtového opatření č. 17 roku 2018 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

Výdaje - snEanl

§ Pol. ÚZ Popls DlKě

Osgjgí finanční omace

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - odvod

6399 5362 ' DPH dle daňového přiznání 1 166 00°

6/8 ť .



SWUWHÍ město 03m“ 1. schůze RMOb Lhotka, 12. 11. 2018
Městský obvod Lhotka

" rada městského obvodu

 

Výdaje - navýšení

§ Pol. 02 Popis DIKč

operace z peněžních účtů organime nemající

_ 8901 _ charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (pomocná 1 166 000

položka pro odvod DPH z přenesené daňové

povinnosti)

2)ukládá

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

rozpočtového opatření č. 17 roku 2018, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek—

termín: 30. listopad 2018

1/13I18 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o z 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 76/14A, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČ 00845451, DIČ czoos45451

a obdarovaný:

Cena daru ve výši 15 000,00 Kč.

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu ]: podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. listopad 2018

1I14I18 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o <! | a

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

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

7/8
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Em.Statutámímčato Ostrava

ŠŠ— Méstský obvod Lhotka

" rada méstského obvodu

1. schůze RMOb Lhotka. 12. 11. 2018

odběratel:

Statutámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČ 00845451, DIČ czoos454s1

a dodavatel:

Pražská plynárenská, a.s.

Národní 37, 110 00 Praha 1 — Nové Město

IČ 60193492, DIČ CZ60193492

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 2018

1/1 5/18 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

818

LHOTKA

.
-

e
l
-

'
!
l



W:A Statutární město Ostrava

i:: Městský obvod Lhotka

" ' rada městského obvodu  

Usnesení

2. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 23. 11. 2018

2/16/18 - 2/17/18

 

_ JIII__
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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Statutárnl město Ostrava -
Městský obvod Lhotka 2. schuze RMOb Lhotka. 23. 11. 2018

rada městského obvodu

 

2I16I18 FIN m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 18 roku 2018 statuhírního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

Příjmy - navýšení

§ Pol. ÚZ Popis MDIKč

převody mezi statutárními městy a městskými
6330 4137 3500, org. 612 obvody 539000

Výdaje-navýšení ,

§ Pol. UZ Popls DlKč

$119:

2212 6121 1255885853600 wffifigxmy' *“ "Účel“ komunikace ' 539 000

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 18 roku 2018, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek—

termín: 30. listopad 2018

2I17I18 FIN m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 19 roku 2018 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

Příjmy - snížení

§ Pol. úz Popls MID/Kc

Komunální ron m a územní rozvoí m.

3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků 80 000

2/4
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Statutáml město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Výdqle - snížení

§ Pol. UZ

Silnice

org.

2212 6121 1200004000000

2212 6121

Odvádění a čištění odp.-nim Ich vod

2321 5171 -

Ostatní záležitosti kultem-

3319 5169 -

Výdaje - navýšení

: Pol. Oz

Silnice

2212 5156 -

2212 5169 -

Sportovní zařízení v magetku obce

3412 5011 -

3412 5021 -

3412 5031 -

3412 5132 -

3412 5139 -

3412 5154 -

3412 5156 -

3412 5162 -

3412 5171 -

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5011 -

3745 5031 -

3745 5032 -

3745 5156 -

3745 5171 -

3l4

2. schůze RMOb Lhotka, 23. 11. 2018

Popis

budovy, haly a stavby - akce "Účelová

komunikace - úřad - golfový areál“

budovy, haly a stavby - akce "Účelová

komunikace - úřad - golfový areál"

opravy a udržování

nákup ostatních “služeb

celkem výdaje snížení

Popls

pohonné hmoty a maziva

nákup ostatních služeb

celkem

platy zaměstnanců v pracovním poměru

ostatní osobní výdaje

pojistné sociální

pojistné zdravotní

nákup materiálu

elektrická energie

pohonné hmoty a maziva

služby telekomunikačních komunikací

opravy a udržování

celkem

platy zaměstnanců v pracovním poměru

pojistné sociální

pojistné zdravotní

pohonné hmoty a maziva

opravy a udržování

celkem

DlKč

380 000

159 000

14 000

15 000

568 000

DIKč

2 000

20 000

22 000

32 000

21 000

8 000

3 000

10 000

25 000

l 000

2 000

10 000

112 000

94 000

25 000

7 000

10 000

25 000

161 000
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Statutární město Ostrava

;. ‘— Městský obvod Lhotka

ve

5011

5031

5032

5139

5156

5161

5162

5164

5167

5171

5175

2)uk|ádá

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

-" rada městského obvodu

- platy zaměstnanců v pracovním poměru

- pojistné sociální

- pojistné zdravotní

- nákup materiálu

- pohonné hmoty a maziva

- poštovní služby

- služby telekomunikaěnich komunikací

- elektrická energie

- služby školení a vzdělávání

- opravy a udržování

- pohoštění

celkem

celkem výdaje navýšení

2. schůze RMOb Lhotka, 23. 11 . 2018

73 000

43 000

16 000

7 000

4 000

2 000

4 000

26 000

5 000

10 000

3 000

I93 000

488 000

rozpočtového opatření č. 19 roku 2018, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba:

termín:

414

JosefŠrámek,—

30. listopad 2018
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n;,- Statutární město Ostrava

:3?_ Městský obvod Lhotka
<—
1' rada méstského obvodu   

Usnesení

3. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 03. 12. 2018

3/18/18 - 3/47/18

 

Josef Šrámek Pavol Řeha

starosta místostarosta

LHOTKA



Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

3/18/18 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

protokol “Protokol o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za období od 1. 1.- 30. 9. 2018“,

dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

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

přezkoumání hospodaření za období od 1. 1.- 30. 9. 2018“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit protokol “Protokol o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření

za období od 1. l.- 30. 9. 2018“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3119/18 STA ".6. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh svěřit Radě městského obvodu Lhotka dle ustanovení článku 10 odst. 12 obecně závazné

vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

a doplňků, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu

pro volební období 2018 — 2022, do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající

se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]a

zastupitelstvu městského obvodu svěřit Radě městského obvodu Lhotka dle ustanovení článku 10

odst. 12 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy,

ve znění pozdějších změn a doplňků, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 %

upraveného rozpočtu pro volební období 2018 — 2022, do stanoveného limitu se nezapočítávají

rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací zvyšších rozpočtů a státních fondů, dle předloženého

materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh svěřit Radě městského obvodu Lhotka dle ustanovení

článku 10 odst. 12 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné

výše 20 % upraveného rozpočtu pro volební období 2018 — 2022, do stanoveného limitu

se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací zvyšších rozpočtů a státních fondů,

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

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

2/14

3. schůze RMOb Lhotka, 03. 12. 2018



“i Statutáfm ""3“ osm"“ 3. schůze RMOb Lhotka, os. 12. 2018
Egg-.- Méstsky obvod Lhotka
.,

rada městského obvodu  

3/20/18 FIN m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

zásady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka pro rok 2019“, 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 2019“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zásady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního

města Ostravy - městského obvodu Lhotka pro rok 2019“, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

zodpovědné osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3l21l18 FIN m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy — městského obvodu Lhotka

na rok 2019“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního

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

3) u k I á d ů

starostovi městského obvodu předložit pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutámlho města

Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2019“, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3/2211 8 FIN M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutámího města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2019“

včetně komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2019, dle předloženého materiálu,

3/14
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" rada městského obvodu

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2019“ včetně komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2019,

dle předloženého materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města

Oltravy - městského obvodu Lhotka na rok 2019“ včetně komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2019,

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

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín. 14. prosinec 2018

3I23l18 FIN m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2020 - 2022“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh

Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta

2020 - 2022“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Střednědobého

výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2020 - 2022“,

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

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3124118 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

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

evidence“, dle předloženého materiálu.

3125/18 STA m.č. a

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh na schválení dodatku “Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola

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

4/14

.
-

&
n
-

0
-

LHOTKA



Statutární město Ostrava
3- h' RMOb Lh tka 03 12.2013

Městský obvod Lhotka
se uze o _ _

rada městského obvodu

 

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh dodatku “Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině

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

dle předloženého materiálu,

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh dodatku “Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové

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

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3126/18 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2019“, dle předloženého materiálu,

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh rozpočtu “Navrh rozpočtu rok 2019“,

dle předloženého materiálu,

3) u kl á d ů

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2019“, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3127/18 STA M.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh sdednědobého výhledu “Střednědobý výhled na rok 2020 a 2021“, dle předloženého materialu,

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava - Lhotka,

2)doporuěu]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh střednědobého výhledu “Střednědobý výhled

na rok 2020 a 2021“, dle předloženého materiálu,

5/14
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Městsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

3) u k | á d á

starostovi městského obvodu předložit návrh střednědobého výhledu “Střednědobý výhled na rok 2020

a 2021“, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3128/18 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o h v a l u ] o

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

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

3I29I18 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o vyřazení dlouhodobého hmotného ma'etku zevídence Základní školy a mateřské školy

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

Lhotka, v rozsahu a způsobu dle návrhu “Návrh na vyřazení ZŠ DDHM“, dle předloženého materiálu.

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

Tčsnohlídkova 99/ l 1, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)]menu]o

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pořídí likvidační

protokol, ve složení:

předseda:

členové:

 

3/30I1B STA M.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

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

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

Lhotka, dle předloženého materiálu.

6/14
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rada městského obvodu

3I31I18 STA M.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

zápis č. 1 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k l á d ů

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 1 ze zasedání finančního Výboru, dle předloženého

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3132/18 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zápis ě. lze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2)ukládá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 1 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého

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

uneseni

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3133/18 STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Lhotka pro volební období 2018 — 2022,

dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka pro volební období 2018 — 2022, dle předloženého materiálu,

3) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit návrh jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Lhotka

pro volební období 2018 — 2022, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva

městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

7/14
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5' rada městského obvodu

3Í34Í18
STA M-č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Lhotka pro volební období

2018 — 2022, dle předloženého materiálu,

2)doporuěu]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka pro volební období 2018 — 2022, dle předloženého materiálu,

3) u k | & d á

starostovi městského obvodu předložit návrh jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka pro volební období 2018 - 2022, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3Is5l18 STA m.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

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, 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) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit 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, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018
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rada městského obvodu

 

3/36l18 STA M.6. 19

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]edna|a

prodej části pozemku parc. č. 891/1 vkatastrálnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava.,

o výměře 229 m2, dle návrhu geometrického plánu č.1003-2/2018je část pozemku nově označenájako

pozemek parc. 6. 891/4 vkatasn'álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu,

2)doporuěuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení prodej části pozemku parc. 6. 891/1 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 229 m2, dle návrhu geometrického plánu

6. 1003-2/2018 je část pozemku nově označená jako pozemek parc. 6. 891/4 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 800,-- Kč/ l m, dle předloženého materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit prodej části pozemku parc. 6. 891/1 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 229 m2, dle návrhu geometrického plánu 6.1003-2/2018

je část pozemku nově označená jako pozemek parc. 6. 891/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, za cenu 800,-- K6 / 1 m2, dle předloženého materialu, ke schválení na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. prosinec 2018

3/37/18 STA M.6. 20

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 14. prosince 2018 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“ Bobrovnická 6. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

předkladatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

4. “Protokol o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za období od 1. 1.- 30. 9. 2018“

5. Návrh svěřit Radě městského obvodu Lhotka pravomoc schvalovat rozpočtová opatření

do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu pro volební období 2018 — 2022
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Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

6. “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka pro rok 2019“

7. “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy — městského obvodu Lhotka

na rok 2019“

8. “Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2019“ včetně

komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2019

9. “Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu

Lhotka na léta 2020 - 202 “

10. Návrh na schválení dodatku “Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní

škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99“

11. “Návrh rozpočtu rok 2019“

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

12. “Střednědobý výhled na rok 2020 a 2021“

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace,

IČ 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka

13. Zápis č. 1 ze zasedání finančního výboru

14. Zápis č. 1 ze zasedání kontrolního výboru

15. Návrh na schválení jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Lhotka pro volební

období 2018 — 2022

16. Návrh na schválení jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Lhotka

pro volební období 2018 — 2022

17. 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

18. Prodej části pozemku parc. č. 891/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

o výměře 229 m2, dle návrhu geometrického plánu č. 1003:2/2018 je část pozemku nově

označenájako pozemek parc. č. 891/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava

19. Organizační záležitosti a růmé infomace

3/38/18 STA M.č. 21

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

ZE SÍTÍ NN”, dle předloženého materiálu, mezi:
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Wo Statutární město Ostrava 3 schůze RMOb Lhotka 03 12 2018
Egg Městský obvod Lhotka ' ' ' '
" rada městského obvodu

odběratel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a dodavatel:

Český Energetický Dodavatel a.s.

Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1 — Nové Město

IČ 22795090, DIČ CZ22795090

2) z m o e n uj .

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31 . prosinec 2018

3/39/18 STA M.č. 22

Rada městského obvodu Lhotka

"vydává

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 355/1 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, přes pozemky parc. č. 354, parc. č. 355/3, vše v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, k místní komunikací na pozemku parc. č. 869/1 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Hlohově, v rámci stavby rodinného domu na pozemcích

parc. č. 355/1 a parc. č. 357/5, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Osn'ava,

dle předloženého materiálu,

“,prostřednictvím zmocněnce Ing. Daniela Kozla,

IČ 40358810, Štěpánkovická 3356/27, 747 21 Kravaře,

2)souh|así

s umístěním a provedením stavby “RODINNÝ DÚM - NOVOSTAVBA“ na pozemcích č. 355/1

a parc. č. 357/5, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící

a podmiňující fimkci ke stavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu,

3)rozhodla

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

na splaškovou kanalizací, & zpevněné plochy včetně sjezdu, na pozemku parc. č. 869/1 vkatastrálním

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

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČ 00845451, DIČ czoos4s451
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Statutáml město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

a

a

 

4)zmocňu]o

starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2018

3/40/18 STA MŠ. 23

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

s umístěním bezdrátové technologie pro přenos dat veřejné telekomunikační sítě spočívající

v jednotlivém umístění třech konzolí santénními prvky na střeše budovy č. p. 87 na pozemku

parc. č. 390 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a umístění technologie vmístnosti

budovy č. p. 87 se samostatným vstupem, dle předloženého materiálu,

žadatel: PODA a.s., IČ 25816179, 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava.

3l41l18 STA m.č. 24

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o záměru statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka pronajmout část budovy s prostory

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

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to část budovy

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

o půdorysné výměře 1 m2, a místnost pro umístění technologie v 2. nadzemním podlaží

se samostatným vstupem o půdorysné výměře 9 m2, o celkové půdorysné výměře 10 m2, účel využití:

výstavba provoz a následná údržba a opravy bezdrátové technologie pro přenos dat veřejné

telekomunikační sítě k provozování podnikatelské činnosti, 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 v zalepené obálce označené nápisem “CENOVÁ

NABÍDKA NEOTEViRAT“: 20. prosince 2018 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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rada městského obvodu

 

3142/18 STA m.č. 25

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření darovací smlouvy č. 400/18/Ř/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 czoos4s451

Cena daru ve výši 15 000,00 Kč.

2) z m o c ň u] a

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2018

3143/18 STA m.č. 26

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v souladu s ustanovením § 17 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu kinformacím, vplatném znění,

pro účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, dle předloženého materiálu.

3144/18 STA M.č. 27

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy, dle předloženého materiálu,

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

2) s o u h l a s [

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

zastupitelstvy městských obvodů statutámího města Ostravy, dle předloženého materiálu, bez návrhů

a připomínek.
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3/45/18 STA M.č. 28

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh obecně závazné vyhlášky statuámího města Ostravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška

č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu,

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

2) s o u h l a s I

s návrhem obecně závazné vyhlášky, statuámího města Ostravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška

č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu,

bez návrhů & připomínek.

3146/18 STA m.č. 29

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a l u j s

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

21. leden 2019 4. únor 2019 25. únor 2019 11. březen 2019

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na 1. čtvrtletí 2019:

25. březen 2019

3/41l18 STA M.č. 30

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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1:5!- Méstský obvod Lhotka

' rada městského obvodu

Usnesení

4. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 20. 12. 2018

4/48/18 - 4/50/18

Josef Šrámek Pavel Řoha _

starosta místostarosta
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Statutárníměsto Ostrava
4 h'zeRMOb Lh tk 20 12 2°18

Městský obvod Lhotka
.se u 0 . . _

rada městského obvodu

 

4148/18 FIN m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 20 roku 2018 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:

Příjmy - navýšení

& Pol. úz Popls Home

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města

- 4116 103133063 na realizaci projektu Operačního programu Výzkum, 165 000

vývoj a vzdělávání - národní podil

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města

- 4116 103533063 na realizaci projektu Operačního programu Výzkum, 935 000

vývoj a vzdělávání - evropský podíl

Výdaje - navýšení

§ Pol. úz Popís DIKč

Ostatní záležit ' dškolni cho základního vzdčlá í

(Základní škola a mateřská škola Ostrava — Lhotka, příspěvková organizace)

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města

3119 5336 103133063 na redizaci projektu Operačního programu Výzkum, 165 000

vývoj a vzdělávání - národní podil

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města

31 19 5336 103533063 na realizaci projektu Operačního programu Výzkum, 935 000

vývoj a vzdělávání - evropský podíl

2)ukládá

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

rozpočtového opatření č. 20 roku 2018, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termin: 31. prosinec 2018

4I49I18 FIN m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 21 roku 2018 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se:
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Statutární město Ostrava
4. hů RMOb Lh tka,20. 12. 18

Městský obvod Lhotka se ze o 20

rada městského obvodu

 

1)

Příjmy - navýšení

§ Pol. ÚZ Popls MDIKč

- 1511 - daň z nemovitých věcí 36 000

Ostatní záležitosti těžebního rům slu an e '

příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z
2219 2343 - vydobytých nerostů 2 000

Místní va

6171 2119 - příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 2 000

6171 2322 - přijaté pojistné náhrady (poškození zábradlí u kaple) 7 000

celkem pffimy nmýšení 47 000

Výdaje - snížení

; Pol. Oz Popis DlKč

Místní ráva

6171 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 36 000

6171 5031 - pojistné sociální 12 000

6171 5164 - nájemné 18 000

celkem výdaje snížení 66 000

Výdaje - navýšení

§ Pol. úz Popls DIKč

Péče o vzhled obce a veřeín0u zeleň

3745 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000

3745 5031 - pojistné sociální 23 000

3745 5032 - pojistné zdravotní 10 000

celkem výdaje navýšení 113 000

2)

Příjmy - navýšení

; Pol. úz Pople Home

Komunální rozvoj a územní rozvoí in.

3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků 39 000
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š- smutám' město Ostrava 4. schůze RMOb Lhotka, zo. 12. 2013£?

'1

Ejp- Městský obvod Lhotka

'
  rada městského obvodu

Výdaje - navýšení

; Pol. úz Popis DlKč

Ostatní finanční operace

6399 5362 - platby daní a poplatků SR 39 000

3)

Přllmy - navýšení

s Pol. úz Popis nome

O mi eži ' l írkví ěl stř.

3399 2321 - přijaté neinvestiční dary 15 000

Výdale - navýšení

 

; Pol. úz Pople DIKč

Ostatní záležitosti kul! un . církví a sdčl. :‘n'usfl‘.

3399 5194 - věcné dary 15 000

2) u kl á (! á

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

rozpočtového opatření č. 21 roku 2018, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 31. prosinec 2018

4150/18 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Nabídka pronájmu části budovy s prostory sloužícími podnikání pro umístění bezdrátové

technologie pro přenos dat“ o pronájem části budovy s prostory sloužícím podnikání, kdy předmětem

& účelem nájmu je pronajmout část pozemku parc. č. 390 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, druh

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

Ostrava, jednající se o tyto prostory: část střechy o půdorysné výměře l m2, a místnost pro umístění

technologie v 2. nadzemním podlaží se samostatným vstupem o půdorysné výměře 9 m2, o celkové

půdorysné výměře 10 m2, účel využití: výstavba, provoz a následná údržba a opravy bezdrátové

technologie pro přenos dat veřejné telekomunikační sítě k provozování podnikatelské činnosti,

dle předloženého materiálu,

žadatel: PODA a.s., IČ 25816179, 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,

2) r o : h o d l a

o uzavření smlouvy “NÁJEMNÍ SMLOUVA A SMLOUVA o UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SITE“, dle předloženého materiálu, mezi:
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pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČ 00845451, DIČ CZ00845451

a nájemce:

PODA a.s.

28. října 1 168/102, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ 25816179, DIČ CZ25816179

Smlouva “NÁJEMNÍ SMLOUVA A SMLOUVA o UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ

KOMUNlKAČNÍ SÍTĚ“ se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. ledna 2019

do 31. prosince 2023. Roční nájem se sjednává ve výši 15.000,-- Kč (slovy: patnáctlisíckorunčeských)

+ daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3) z m o c ň u ] e

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31.prosinec 2018
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