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.33; Statutární město Ostrava 1_ - L 1 _ 1.25 Městský obvod Lhotka 2 schuze RMOb hotka. 3 o 020

rada městského obvodu

21l238I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]edna|a

protokol “Protokol o výsledku kontroly dle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

v platném znění (dále jen „úkon o kontrole“) a Kontrolního řádu Magistrátu města

Ostravy.“, dle předloženého materiálu,

2)doporuěuje

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

dle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon'a'olní řád), v platném znění (dále jen „zákon

o kontrole“) a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy.“, dle předloženého materiálu,

3) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit protokol “Protokol o výsledku kontroly dle ust. § 12

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „zákon o kontrole“)

& Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy.“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

na used/mi Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná. osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020

21l239l20
STA m.č. 2

Red: městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o odkoupení pozemku“ o odkoupení pozemku parc. č. 218/2 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2, dle předloženého

materiálu,

2)doporuěu]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 218/2

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2,

dle předloženého materiálu,

3) u k l á d &

starostovi městského obvodu předložit návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 218/2 v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2,
dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dlebodu2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020
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dn. Statutární město 03tha 21.; ha Ob Lh tk 13.01.202033 Městský obvod Lhotka c " RM ° a'
rada městského obvodu

21/240120
STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

fldost o poskytnutí íinančního daru pro rok 2020 na projekt “Osobní asistence 0stravsko“,

dle předloženého materiálu,

žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslemkého kraje o.p.s, IČO 26593548,

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

2)rozhodla

neposkytnout finanční dar pro rok 2020 na projekt “Osobní asistence Ostravsko“, dle předloženého

materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout finanční dar pro rok 2020 na projekt “Osobní asistence

Ostravsko“.

21l241l20
STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s provedením stavby “ATRIOVÉ DOMY LHOTKA — STARÁ ČTVRT, K.Ú. LHOTKA
U OSTRAVY“ objekt “so - 06 — RODINNY DÚM B2“ na pozemku parc. č. 730/42 vkatastrálním
území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

nemam

pro to tu zmocn é Ing. arch. Martiny Bedrunkové, I 0 04854349, č. p. 610, 739 45

Fryčovice.

21I242I20 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

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

dle předloženého materiálu,

hdatel: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava

—Zábřeh,

2)rozhodla

neposkytnout finanční příspěvek na zajištění mobilní hospicové péče pro rok 2020, 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

prorok 2020.
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d:.- Statutární město 03mm 21. h RM Lh tk 1.01.20203H Městský obvod Lhotka
se ůze Ob o a, 3

rada méstského obvodu

21/243120
STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

platový výměr paní 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.

21I244J20 STA M.č. 7
Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zprávu “Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací vsouladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformaeím, ve znění
pozdějších předpisů“, dle předloženého materiálu.

21/245120
STA MJ:. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření smlouvy “DAROVACÍ SMLOUVA č. 21/20/1011 dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 25396544, DIČ CZ25396544

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos45451

Peněžní dar ve výši 25 000,00 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 . leden 2020
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Městský obvod Lhotka

%; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

211246120 STA m.č. 9
Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

V avní 3 132/14a, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

I 0 25395521, DIČ CZ25395521

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

Peněžní dar ve výši 7 999,00 Kč.

2): m o c ň u] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. leden 2020

21I247I20
STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d l a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mol:

dárce:

HRU ŠKA,pol. sr.o.

Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava — Martinov

IČO 19014325, DIČ c219014325

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

Peněžní dar ve výši 5 000,00 Kč.

2) z m o c n u] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31 . leden 2020
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- _-__1._ Statutámíměsto Ostrava 21_ h' Lh 3_ 1_202
35 Městský obvod Lhotka “ "" RMO., “k“ o o

rada městského obvodu

21/248120 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

s poskytováním služby “SENIOR EXPRESS HOŠ'Í'ÁLKOVICE“ od statutárního města
Ostravy-městského obvodu Hošťálkovice, IČO 00845451, Rynky 277, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice,

dle předloženého materiálu,

2)schva|u]o

podmínky “PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „SENIOR EXPRESS

HOŠTÁLKOVICE "“, dle předloženého materiálu.

21l249l20
STA M.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce “Revitalizace zelené u rybníku

ul. Kamínky“, dle předloženého materiálu,

2)pověřu]o

paní—tajemníci, realizací výběrového řízení na akci «mm
zeleně u rybníku ul. Kamínky“, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

mdpovědnáosobm _

21l250l20 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o udání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce “Odpočinková zóna u tréninkového hřiště“,

dle předloženého materiálu,

2)pověřu]o

paní_referentka úseku stavebního a komunálních služeb, realizací výběrového řízení
na akci “Odpočinková zóna u tréninkového Mimi“, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: _

21I251I20 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA O DÍLO č. 61/2020 Servisní periodické prothky“,

dle předloženého materiálu, mezi:

6/8

k.

I
'
-

'
-

I
-



J __), Statutární město Ostrava

33 Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

K T Vzduchotechnika, spol. s r.o.

Žerotínova 174/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO 63322773, DIČ CZ63322773

a

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

Provádění periodické údržby, servisních prohlídek a oprav vzduchotechnického mřízení,
& zařízení měření a regulace, na Víceúčelové sportovní hale Lhotka, Petřkovická 410/25a,

725 28 Ostrava- Lhotka, do 31. prosince 2022.

2) z m o c tt ul 0

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. leden 2020

21/252120
STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

neinvestiční účelový příspěvek pro rok 2020 k rozvoji knihovny v Ostravě — Hošťálkovicích ve výši
6 500,— Kč,

žadatel: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČO 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 & soutěží.

21I253I20
STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)ruší

internetový profil, kterým rozhodla Rada městského obvodu Lhotka na své 9. schůzi pod číslem
usnesení 9/84/15 konané dne 30. března 2015 zpřístupnit veřejnosti smlouvy o dílo, z nichž plyne
pro stamtámí město Ostrava-městský obvod Lhotka závazek vyšší než 100 000,00 Kč bez daně

z přidané hodnoty, s ohledem na to, že statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka již zveřejňuje
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smlouvy
v celostátním registru smluv, kterýje veřejně přístupný, dle předloženého materiálu.
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StatutárníměstoOstrava
21 h' R 0 h tk 1 012020% Městský obvod Lhotka '“ "ze M b'" ° a’ 3' '

rada městského obvodu

21I254120
STA m.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
ě. IV-12-8016345/2, Lhotka u OV 354, Hlohově., NNk“ 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 76/143,, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, &. s.

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

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

msteupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 225/2019:

Ing. Martin Barteček

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ

Romah 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 plénu č. 1046-509/2018 ze dne 23. října 2019, schváleném Katastrálním úřadem
pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 30. října 2019
pod č. PGP-2878/2019-807, 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. 1046-509/2018 - l m x 400,— Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 400,— Kč
+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPI-I“), celkem 484,-- Kč včetně DPH.

2) z m o c ň uj o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. leden 2020

21/255/20
STA m.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

818
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

22. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 03. 02. 2020

22l256l20 - 22I266I20

- l_
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

;Ěl ,; Sh*"tám' město 03m“ 22. schůze RMOb Lhotka, os. oz. 2020

221256120 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

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

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV—12—8018387/1, Ostrava-Lhotka 400/1, 2RD, NNk“

na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888, 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

IČO 00845451, DIČ czoos45451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

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

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

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

Ing. Martin Barteček

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ

Věcné břemeno bude zřízeno na časově neomezenou dobu vsamotné smlouvě 0 Řízení 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

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

věcného břemene.

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 2020

22J257I20
STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1)sehva|u]o

podání žádosti “Žádost o poskytnutí transferů zrozpočtu statutárního města Ostravy"

“Oblast prevence kriminality“ téma “5 Prevence kriminality dětí a mládeže“, podtéma “5.3. Aktivní

využívání volného času dětmi a mládeži“ projekt “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených

pro veřejnost“, na základě vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního

města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2020, dle phdloženého

materiálu,

216
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Statutární město Ostrava
22_ h' RM k _02. 2 2

Městský obvod Lhotka
sc uze Ob Lhot a, 03 0 0

rada městského obvodu

 

2)uk|ádá

paní_,tajemnicí úřadu městského obvodu, zpracování a podání žádosti,

dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba:

termín: 14. únor 2020

3)zmocňu]s

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 14. únor 2020

22I258/20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)souh|así

se zapojením do provozu bezpilotního systému od společnosti SPV Energetický servis s.r.o.,

IČO 05642604, 28. října 141, 742 83 Klimkovice, držitele oprávnění pro letecké práce 13129-19-701,

pro účely letecké kontroly vedení VVN č. VN171 z důvodu odstranění & okleštění stromoví a jiných

porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy na pozemcích

parc. č. 805/1 a parc. č. 903/5, vše vkatastnílním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel: SPV Energetický servis s.r.o., IČO 05642604, 28. října 141, 742 83 Klimkovice.

22I259I20 STA m.č. 4

Roda městského obvodu Lhotka

"souhlasí

sumístěním a provedením stavby “Ostrava-Lhotka 475/1, NNk“ na pozemcích parc. č. 475/1,

parc. č. 475/14 a parc. č. 475/15, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

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

— Podmokly, prostřednictvím společnosti ReSpol s. r. 0., IČO 46580646, č. p. 50, 747 52 Hlavnice,

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

men/20 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlssí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU”

na pozemcích parc. č. 399/3 a parc. č. 404, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

včetně staveb plnící a podmiňující funkci rodinného domu, dle výkresu č. C3 “C3 KOORDINAČNÍ

SITUAČN'Í VYKRES“, dle předloženého materiálu,
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Městský obvod Lhotka

gad Statutární město 08m“ 22. schůze RMOb Lhotka, 03. 02. 2020

rada městského obvodu

žadatel:

prostřednictvím společnosti HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o., IČO 26828006,

Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec,

2)vydává

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti tj. pozemek parc. č. 404 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, kmístní komunikaci na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kamínky, v místě napojení na pozemku

parc. č. 888 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby rodinného domu

na pozemcích parc. č. 399/3 a parc. č. 404, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

3)souh|así

s umístěním stavby vodovodní přípojky, přípojky na splaškovou kanalimci a STL plynovodní přípojky

v silničním pozemku na místní komunikací na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888, vše v katastrálním

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

parc. č. 399/3 a parc. č. 404, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Oshawa,

dle předloženého materiálu.

22/261I20 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, dle předloženého

materiálu,

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

2) r o : h o d l a

nepřipojit se kmezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky

dne 10. března 2020 na budově úřadu městského obvodu nebo najiném čestném místě.

mez/zo STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

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

sloužícím podnikání, kdy předmětem a účelem nájmu je pronajmout část pozemku pare. č. 1

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

č. p. 52, která je součástí tohoto pozemku, obec Ostrava, jednající se o prostor kprovozování

podnikatelské činnosti sloužící ke garážování motorových vozidel o výměře 49,5 m2, dle předloženého

materiálu,

2)vyhrazu]o

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

a právo podávání nabídek zrušit,
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Statutámíměm 03m“ 22. chů eRMOb Lh tka 03.02. 2 20
Městský obvod Lhotka ' z ° ’ o

rada městského obvodu

3)otanovu]o

tuto podmínku pro podání nabidek:

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

NABÍDKŠA NEOTEVÍRAT“: 24. únor 2020 do 10:00 hod. na podatelně statmámlho města

Ostravy, Uřadu městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/1411, 725 28 Ostrava — Lhotka.

22I263I20 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dflo na realizaci akce “Revitalizace zelené

u rybníku ul. Kamínky“, dle předložené cenové nabídky, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

Ing. Kristián Kerner

Hluboká 882/1 Sb, 725 29 Ontrava — Petřkovice

IČO 11524162, DIČ

a objednatel:

Sanitární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOO845451

Cena díla bez daně z přidané hodnoty ve výši 2 493 398,04 Kč.

2) z m o o ň u] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

tennín: 28. únor 2020

221264120 FIN m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření 6. 1 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení příjmů

§ 6330 pol. 4137 org. 512 převody mezi statutárním městem a městskými 22 000

obvody - neůčelová investiční dome

z rozpočtu města

5’6 a 'I- .f_



 

  

  

gm“- Statutární město Ostrava

&= Městský obvod Lhotka

“' rada městského obvodu

22. schůze RMOb Lhotka, 03. 02. 2020

 

snížení výdajů

§ 6171 pol. Sxxx činnost místní správy 22 ooo

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 1 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu l) tohoto usneseni

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,

termín: 28. únor 2020

22/265120
STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zprávu “Zpráva o výsledcích finančních kont-ol statutámího města Ostravy-městského obvodu Lhotka
m rok 2019“, dle předloženého materiálu.

22/266/20 STA m.č. 11
Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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Usnesení

23. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 24. 02. 2020

23/267l20 - 231278120

  
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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EĚÁĚ. Statutární město Ostrava 23 hů RM L tka 24 02 2020

rag Méstskýobvod Lhotka .sc ze Ob ho : - -

‘ -" rada městského obvodu

   

23I267I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)souh|así

s umístěním a provedením stavby “Oskava-Lhotka 219/2, NNk“ na pozemcích parc. č. 219/1

a parc. č. 220, vše v katasnálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. 5., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín — Děčín 1v

— Podmokly, prostřednictvím Ing. Martina Bartečka., IČO 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00

Praha—Vinohrady.

231268720 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o prodloužení provozní doby vMŠ Lhotka v době letních prázdninách“,

týkající se přerušení provozu mateřské školy, dle předloženého materiálu,

žadatel: rodiče dětí v mateřské škole na adrese: Kalinová 295/4b, 725 28 Ostrava — Lhotka, Základní

škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Tésnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka,

2)pro]ednala

přerušení provozu mateřské školy podle místních podmínek v příspěvkové organizaci Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka, v době letních prázdnin ve školním roce 2019/2020 od 20. července 2020

do 31. srpna 2020 podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu,

3)souh|así

s přerušením provozu mateřské školy podle místních podmínek vpříspěvkové organizaci Základní

škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Tésnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava - Lhotka, v době letních prázdnin ve školním roce 2019/2020 od 20. července 2020

do 31. srpna 2020, dle předloženého materialu.

23l269I20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlasí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “RODINNÝ DÚM MANŽELÚ DENKOVÝCH"

na pozemku parc. č. 730/29 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící

a podmiňující funkci rodinného domu, dle výkresu č. 07/19 SP c 003 “KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ

VÝKRES“, dle phdloženého materiálu,

žadatel:_

prostřednictvím zmocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové, IČO 04854349,

č. p. 610, 739 45 Fryčovice.
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Městský obvod Lhotka

ggfz. WWW" město 09W" 23. schůze RMOb Lhotka, 24. oz. 2020

rada městského obvodu

23/270I20 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

se zásahem, požárně nebezpečného prostoru stavby rodinného domu “RODINNÝ DÚM MANŽELÚ

DENKOVYCH” na pozemku parc. č. 730/29 v katastrálním území Lhotka u Osh'avy, obec Ostrava,

na pozemek parc. č. 730/3 vkatastrálnim území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu,

žadatel:

prostřednictvím mocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové, IČO 04854349,

č. p. 610, 739 45 Fryčovice.

23/271120 STA "LG. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d | a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

TGI Money a.s.

Vítkovická 3083/1 , 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO 26878321 DIČ CZ26878321

& obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

Dar 10 ks zlatých přívěsku — zvěrokruh znamení v celkové hodnotě 18 000,-- Kč

na spoločensko—kultmní akci “VITÁNÍ OBČÁNKÚ VE LHOTCE“ pořádanou statutárním městem

Ostrava-městským obvodem Lhotka.

2): m o 0 h u] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2020

3/8
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Městský obvod Lhotka

ggg. Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

231272120 STA M33. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o pověření starosty městského obvodu k provedení veřejnosprávních kontrol podle zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

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

— Lhotka, dle předloženého materiálu.

231273120 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 2 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snfienl příjmů

ÚZ 3500 neinvestiční převody mezi statutárním městem5 6330 pol. 4137 org 612 a městskými obvody 1 160 000

56330 pol. 4137 13123653 2316128335333), mm “mmm měsm 2 275 000

56330 pol. 4137 325651925 23233 532%? mm “mm“ “Stem 346 000

56330 pol. 4137 3321320 2312333123221? meli mm mm 2 000 000

navýšení příjmů

56330 pol. 4251 [3:33; ĚŠZĚĚRĚŽŠÉY mali mmm“ “15mm 1 160 000

§ 6330 pol. 4251 3232193 inšzsgšfýmlřřgšggšy meli mmm“ “Stem 2 27s 000

56330 pol. 4251 32565525 %;;Égmgřgšggšy mm mm “‘és‘em 346000

§ 6330 poL 4251 Úz 6330 investiční převody mezi statutárním městem 2 000 000

org. 612 a městskými obvody

2) u k l á d á

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

rozpočtového opatření č. 2 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 28. únor 2020

4/8
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Městský obvod Lhotka

% Statutární mém Ostrava 23. schůze RMOb Lhotka, 24. 02. 2020

rada méstského obvodu

231274120 FIN m.č. :

Rede městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 3 roku 2020 statutámího města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

navýšení příjmů

§ 3399 pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary 38 000

navýšení výdajů

93399 pol Sxxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
pro ř 115 38000

2)

navýšení příjmů

- pol. 4116 13101 ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (Úřad práce) 30 000

navýšení výdajů

§ 3745 pol. Sxxx 13101 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000

3)

snížení výdajů

§ 2212 pol. Sxxx - Silnice 20 000

navýšení výdajů

Ostatní záležitosti kultury, církví & sdělovacích

§4399 pol. 5xxx prostředků (SENIOR EXPRESS 20 000

HOŠTÁLKOVICE)

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 3 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 28. únor 2020
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Městský obvod Lhotka

%! Statutární město Ostrava 23. schůze RMOb Lhotka, 24. 02. 2020

rada městského obvodu

23I275I20 FIN m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 4 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

§ 6330 pol. 4137 ÚZ 7102 převody mezi statutárním městem a městskými 100 000

org. 512 obvody - neúěelová investiční dotace

z rozpočtu města

navýšení výdajů

§ 3319 pol. 5xxx ÚZ 7102 Ostatní úležitosti kultury (Honění krále) 100 000

2) u k I á d á

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

rozpočtového opatření č. 4 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1)tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 28. únor 2020

23/276I20 STA Mai. 10

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost o pronájem části budovy s prostorem sloužícím podnikání “nabídka pronájmu nemovitosti“

na část pozemku parc. č. l v katastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku zastavěná plocha

a nádvoří, a to část budovy č. p. 52, která je součástí tohoto pozemku, obec Ostrava, o výměře

49,5 m2, účel využití: prostor sloužící pro prážování motorových vozidel, dle předloženého

materiálu,

žadatel: AD Řeha s.r.o., IČO 28566335, Televizní 151/3, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2) r o 2 h o d I a

o umvření nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1451, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

6/8
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Městský obvod Lhotka

5:11 .l 3mm?” mém 08m" 23. schůze RMOb Lhotka, 24. 02. 2020

rada městského obvodu

a máj—cc:

AD Řeha s.r.o.

Televizní 151/3, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 28566335, DIČ CZ28566335

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. března 2020 do 28. února 2025.

Měsíční nájem se sjednává ve výši 4 000,— Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3) z m o c ň u] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 28. únor 2020

23l277l20 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IV-12-8016387/4, Ostrava-Lhotka 730/29, NNk“ na pozemku parc. č. 730/15 v katastrálním území

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

stmna povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplicka 874/8, 405 02 Děčín _ Děčín IV — Podmokly

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

msteupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 225/2019:

Ing. Martin Bax-teček

Lublaňská 1002/9, 120 oo Praha — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ

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

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

v geometrickém plánu ě. 1049-16/2019 ze dne 21. listopadu 2019, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 26. listopadu 2019

pod č. PGP-3201/2019-807, 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. 1049-16/2019 - 18 m x 400,— Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 7 200,— Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 8 712,-- Kč včetně DPH.
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] Statutární město Ostrava

fi;! Městský obvod Lhotka

— rada městského obvodu

23. schůze RMOb Lhotka. 24. 02. 2020

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. březen 2020

23I27BI20 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

"bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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fl .‘.- Statutární město Ostrava

a: ' Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

24. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 09. 03. 2020

24/279120 - 241296120

 

  

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

LHOTKA



Městský obvod Lhotka

%$: smut‘m' město ostrava 24. schůze RMOb Lhotka, 09. 03. 2020

rada městského obvodu

“1279/20 STA m.č. 1

Rada mčehkůho obvodu Lhotka

"rozhodla

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

materiálu, mezi:

poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/143., 725 28 Oltrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

a příjemce:

Nadace LANDEK Ostrava

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava _ Moravská Ostrava

IČO 60340053, DIČ CZ60340053

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10.000,-- Kč v rámci nadačního programu pro uvedené

období roku 2020, tj. v obdobi nejdříve po uzavření smlouvy a nejpozději do 30. listopadu 2020.

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. březen 2020

“280,20 STA H.?.. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

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

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IP-12-8026030/VB/04“ na pomníku parc. č. 858/2

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

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/l4a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ c200845451

2/10
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Ffi-E! Statutární město Ostrava

= Městský obvod Lhotka

-" rada městského obvodu

   

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

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

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

společnost zastoupena na úkladě plné moci ev. č. PM/II - 075/2019

Profiprojekt s.r.o.

Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek — Místek

IČO 27779319, DIČ czz7779319

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 romahu, 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 tt u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2020

24/281l20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o poskytnutí finančního daru“, dle předloženého materiálu,

žadatel: Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, Vrchní 280, 747 32 Chlebičov,

2) r o 2 h o d l a

neposkytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2020 na provozní náklady související s činností

nadačního fondu, dle předloženého materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2020 na provozní náklady

související s činností nadačního fondu.

24/282/20 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

sprovedenim stavby “ZUBNÍ ORDINACE OSTRAVA - LHOTKA” na pozemku parc. č. 390/1

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnicí a podmiňující funkci

této stavby, dle předloženého materiálu,

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

prostřednictvím zmocněnkyně Ing. arch. Martiny Bedrunkové, IČO 04854349, č. p. 610, 739 45

Fryčovice.
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Statutární město Ostrava
24. schůze RMOb Lhotka, 09. 03. 2020

Méstsky obvod Lhotka

“? rada městského obvodu

   

24l283l20 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

postoupení dvou anonymních stížností “Postoupení stížnosti“ týkající se “Důrazně žádáme o šetření

porušení školního řádu v ZŠ Lhotka paní ředitelkou“ a “Přiotrávené dítě chemikálií v Z Lhotka

zásadně vedení zš neřeší“, dle předloženého materiálu,

podatel postoupení stížností: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže

a sportu, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,

2)ukládá

starostovi městského obvodu realizovat setkání zřizovatele, vedení úkladní školy s rodiči žáků druhé

třídy k dořešení vzniklé záležitosti dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2020

24!284l20 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

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

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IP-12-8026139/VB/02“ na pozemcích parc. č. 861

a parc. č. 888, 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/l4a, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

& strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

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

IČO 24729035, DIČ czz4729035

společnost zastoupena na základě plné moci ev. č. PM/II - 075/2019

Profiprojekt s.r.o.

Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek — Místek

IČO 27779319, DIČ CZ27779319

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.
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% až:;fxwozáůggava 24. schůze RMOb Lhotka, 09. 03. 2020

rada městského obvodu

2) z m o c ň uj o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2020

24128520 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 5 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dlc předloženého materiálu, kterým se

snížení výdajů

§ 5212 pol. 5901 - Ochrana obyvatelstva - nespeciňkované rezervy 10 000

navýšení výdajů

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

2) u k I á d á

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

rozpočtového opatření č. 5 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 31 . březen 2020

24/286l20 FIN M.č. B

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 6 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

navýšení příjmů

- pol. 151 1 - Daň z nemovitých věcí 31 000

navýšení výdajů

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 2219 pol. 5362 ' - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 31 000

5I10
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Městský obvod Lhotka

333x.- Statutám' mém osm“/a 24. schůze RMOb Lhotka, 09.03. 2020

rada městského obvodu

2)

navýšonfpfljmů

ÚZ 6330 převody mezi statutárním městem a městskými

§ 6330 pol. 4137 o 512 obvody - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 1 580 000

rg. města

navýšonlvýdajů

§3412 pol. 5xxx Úz 6330 řpommí “ízení V majetku °b°° ' mmm“ 1580000

3)

navýšenípříjmů

ÚZ 1030 převody mezi statutárním městem & městskými

§ 6330 pol. 4137 o 512 obvody - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 1 543 000

rg. města

navýšení výdajů

Péče o vzhled oboe & veřejnou zeleň
§ 3745 pol. 5xxx ÚZ 1030 _ "Revitalizace zeleně u rybníku ul. Kamínky" 1 543 000

2) u kl á d á

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

rozpočtového opatření č. 6 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. březen 2020

241287120 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o zadání veřejné zakázky malého muahu na realizaci akce “Rekonstrukce dvou tenisových kurtů“,

dle předloženého materiálu,

"z)povnujo

paní_,tajemnicí, realizací výběrového řízení na akci “Rekonstrukce

dvou tenisových kurtů, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

6/10
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' „1 Statutárníměsto Ostrava 24- h' MOb Lh 9 03.2 20

Městský obvod Lhotka “ "1° R otka.0 . o

rada méstského obvodu

24288120 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na II. čtvrtletí 2020:

B. duben 2020 27. duben 2020 18. květen 2020

a. červen 2020 29. červen 2020

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na II. čtvrtletí 2020:

22. červen 2020

24l289I20 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině “Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové

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

materiálu,

2)doporuěu]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině “Dodatek č. 5

ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka,

Těsnohlídkova 99“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině “Dodatek č. 5

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: 23. březen 2020

24I290I20 STA M.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

úpis “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“ za období od 1. ledna 2019

do 30. září 2019, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke vzetí na vědomí zápis “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání

hospodaření“ za období od 1. ledna 2019 do 30. září 2019, dle předloženého materiálu,

7/10
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Městský obvod Lhotka

332.1: Statutární město 08mm 24. schůze RMOb Lhotka, os. 03. 2020

rada městského obvodu

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zápis “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“

za období od 1. ledna 2019 do 30. září 2019, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020

24.1291/20 STA M.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o sdělení stanoviska“, dle předloženého materiálu,

žadatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

2)doporuču]e

mstupitelstvu městského obvodu vydání souhlasného stanoviska k uzavření souhlasného prohlášení

o uznání vlastnického práva na převod vlastnického práva k pozemkům parc. 735/6, parc. č. 735/8,

parc. č. 735/11, parc. č. 869/2, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit žádost “Žádost o sdělení stanoviska“, dle předloženého

materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení, o uzavření souhlasného prohlášení o umání vlastnického práva

na převod vlastnického práva k pozemkům parc. 735/6, parc. č. 735/8, parc. č. 735/11, parc. č. 869/2,

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

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020

24l292120 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o souhlas se svěřením dešťové kanalizace na pozemcích vk. ú. Lhotka u Ostravy“,

dle předloženého materiálu,

žadatel: statutární město Ostrava, magisn'át, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

8/10
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Městský obvod Lhotka

Šáh; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu vydání souhlasného stanoviska ke svěření stavebního objektu

dešťové kanalizace “SO 56 Prodloužení řadu dešťové kanalizace“, která je provedena z tmb DN 300

vdélce 28,80 m na pozemcích parc. č. 493/28 a parc. č. 493/41, vše vkatasn'álním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, kteráje napojena na stávající dešťovou kanalizaci na pozemku parc. č. 493/28

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve správě městského obvodu, dle předloženého

materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit žádost “Žádost o souhlas se svěřením dešťové kanalizace

na pozemcích vk. ú. Lhotka u Osu'avy“, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení,

o svěření stavebního objektu dešťové kanalizace “SO 56 Prodloužení řadu dešťové kanalizace“

na pozemcích parc. č. 493/28 a parc. č. 493/41, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec

Ostrava, dle předloženého materiálu, kvydání souhlasného stanoviska na zasedání Zastupitelstva

městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020

24/293I20 STA m.č. 15

Rada můstekého obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

úpis č.6 zezasedání iinančního výboru, dle předloženého materialu,

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 6 ze zasedání ňnančního výboru, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 23. březen 2020

2429420 STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zápis č. 6 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k I á d á

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 6 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: 23. březen 2020

9/10
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Městský obvod Lhotka

gg. Statutární město 08m“ 24. schůze RMOb Lhotka. 09. 03.2020

rada městského obvodu

241295120 STA ML. 17

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 23. března 2020 v 18:00 hodin v klubovně “Hospoda pod Věží“ Bobrovnická č. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “Protokol o výsledku kontroly dle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

3511331513 znění (dále jen „zákon o kontrole“) a Kontrolniho řádu Magistrátu města

4. Návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 218/2 vkatastrálnim území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava

5. Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině “Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině

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

6. “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“ za období od 1. ledna 2019

do 30. září 2019

7. “Žádost o sdělení stanovis “

žadatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

8. “Žádost o souhlas se svěřením dešťové kanalizace na pozemcích v k. ú. Lhotka u Ostravy“

žadatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 180318, 729 30 Ostrava

9. Zápis č. 6 ze usedání ňnančního výboru

10. Zápis č. 6 ze zasedání kontrolního výboru

11. Organizační záležitosti a různé informace

241296120 STA M.ě. 18

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

10/10
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Statutáml město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

  

  a»

%:"

Usnesení

25. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 18. 03. 2020

25l297l20

  
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

“I"; i "ti-:3 ti?-t;? .ší'it. ! ' !

LHOTKA



g __ 1 Statutární město Ostrava

g_i Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

25l297l20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

přerušení provozu mateřské školy vpříspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

— Lhotka, v době od 23. března 2020 do odvolání s možností okamžitého znovuotevření,

podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších

předpisů, dle předloženého materiálu,

2)souh|así

s přerušením provozu mateřské školy vpříspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

Ostrava — Lhotka, v době od 23. března 2020 do odvolání smohiostí okamžitého znovuotevření,

& to v souladu s do ručením rady města usnesením č. 03471/RM1822/51 ze dne 17. března 2020

& usnesením vlády eské republiky č. 219, o přijetí krizového opatření, ze dne 15. března 2020,

dle předloženého materiálu.

25. schůze RMOb Lhotka, 18. 03. 2020

:
-
-

"
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„ Statutární město Ostrava

sf: Městský obvod Lhotka

ív rada městského obvodu

Usnesení

26. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 06. 04. 2020

261298120 - 26/309/20

  

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

@545T E? šĚĚ-ffřt ! ! !
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Městský obvod Lhotka

333’“ smu'á'm "“3” osm“ 26. schůze RMOb Lhotka, 06. 04. 2020

rada městského obvodu

26I298/20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

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

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/148, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČO 00845451, DIČ C200845451

a

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

Čs. armády 786/20, 160 oo Praha 6 _ Bubeneč

IČO 63 839997, DIČ CZ63839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 1 028,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2) z m o |: it u ] .

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2020

26/299I20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1) v y d a v á

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemcích parc. č. 397 a parc. č. 400/1,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, přes pozemek parc. č. 399/1 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, k místní komunikaci na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kamínky, v místě napojení na pozemku

parc. č. 888 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Osu—ava, vrámci stavby rodinného domu

na pozemcích parc. č. 397 a parc. č. 400/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel: ,

prostřednictvím společnosti Projekt 2010, s.r.o., IČO 48391531, Ruská 398/43. 703 00 Ostrava
—Vítkovice,

2)souhlací

s umístěním & provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RD, p.č. 397 a 400/1,

k. ú. Lhotka u Ostravy" na pozemcích parc. č. 397 a parc. č. 400/1, vše v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící & podmiňující funkci rodinného domu, dle předloženého

materiálu.

2/7
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Městský obvod Lhotka

iii—"é. Statufám' měs“ Ostrava 20. schůze RMOb Lhotka, 00. 04. 2020

rada městského obvodu

26/300I20 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na včdoml

výsledek šetření “Výsledek šetření stížnosti“ týkající se dvou anonymních stížností “Důrazně žádáme

o prošetření porušení školního řádu vZŠ Lhotka paní ředitelkou“ a “Přioirávené dítě chemikálií

v zš Lhotka zásadně vedení zš neřeší“, dle předloženého materiálu,

podatel: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 2740/20, 702 00 Ostrava

—Moravská Ostrava.

201301120 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)rui|

konání tradiční lidové slavnosti “HONĚNÍ KRÁLE VE LHOTCE“ dne 30. května 2020,

dle předloženého materiálu.

26I302120 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)ro:hodla

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

sloužícího podnikání, kdy předmětem a účelem nájmu je pronajmout část pozemku parc. č. 1

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

č. p. 52, která je součástí tohoto pozemku, obec Ostrava, jednající se o tento prostor: část střechy

budovy o půdorysné výměře 8 m2, a část pozemku parc. č. 3 vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, druh pozemku trvalý travní porost, obec Ostrava, o výměře 9 m2, účel využití: umístění

a provozování zařízení umožňujícího umístění a provozování technologie pro zajištění sítí

a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby

elektronických komunikací, 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) NEOTEVfRAT“: 13. květen 2020 do 10:00 hod. na podatelně statutárního města

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

26/303120 FIN m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 7 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

317
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Statutární m68t0 Ostrava 26. schůze RMOb Lhotka, 06. 04. 2020
Méstsky obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

snížení příjmů

převody mezi statutárním městem

& městskými obvody - účelová 1 580 000

neinvestiční dotace z rozpočtu města

Úz 6330
§ 6330 pol. 4137 org. 512

navýšení příjmů

ÚZ 6330 převody mezi statutárním městem

§ 6330 pol. 4251 a městskými obvody - účelová investiční 1 580 000

org. 612 dotaoezrozpočtu města

snížení výdajů

§3412 pol. 5xxx Úz 6330 _nglfgšl “řízení V “Jak“ °b°° 1580000

navýšení výdajů

ÚZ 6330 Sportovní zařízení v majetku obce

§3412 pol. 6xxx o 12 000000 - komplexní rekonstrukce dvou 1580000

’3' “m tenisových kurtů

2)u klád á

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

rozpočtového opatření č. 7 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek—

termín: 30. duben 2020

261304120 FIN m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 8 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení výdqlů

§ 3319 pol. Sxxx - Ostatní záležitosti kultury 10 000

navýšení výdajů

Ostatní záležitosti ochrany památek

§3329 pol. Sxxx - a péče o kulturní dědictví (Nadace 10000

LANDEK)
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Městský obvod Lhotka

ggg; Statufim' město Ostrava 20. schůze RMOb Lhotka, 06. 04. 2020

rada městského obvodu

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 8 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termin. 30. duben 2020

261305120 STA m.č. B

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření zakázky malého romhu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Odpočinková zóna

u tréninkového hřiště“, dle phdložené cenové nabídky, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

DopStav Group s.r.o.

Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava — Hulváky

IČO 07782802, DIČ CZ07782802

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 1 189 599,17 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: 30. duben 2020

261306120 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Rekonstrukce dvou

tenisových kurtů", dle předložené cenové nabídky, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

HYDOR s.r.o.

Fůgnerova 778/23, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO 25818457, DIČ C225818457

5/7

LHOTKA

ŘÍJ Š: “|: ' l' 33033? iii.-„ in !| El



 

  

“Sntgggtlfggloédftfiggmva 26. schůze RMOb Lhotka, 06. 04. 2020

rada městského obvodu

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 1 709 600,00 Kč.

2): m o c n u J e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2020

26/307I20 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zapůjčení počítačů na žádost rodičů žákům základní školy v době nouzového stavu vyhlášeného

usnesením vlády České republiky č. 194 dne 12. března 2020 za účelem distančního vzdělávání žáků

souvisejícího s uzavřením základní školy, dle předloženého materiálu,

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

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

26/308I20 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d l a

o uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/l4a, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a nájemce:

D + K Drmela, s.r.o.

Nádražní 1844/l 53, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO 25839021, DIČ 0225839021

Nájemní smlouva byla uzavřena dne 31. března 2016 na dobu určitou, a to na dobu pěti let

od 1. dubna 2016 do 31. března 2021, předmětem které je nájem části pozemku parc. č. 860

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 6 m2. Ukončení nájemního vztahu

dohodouje k datu 7. dubna 2020.

LHOTKA



Městský obvod Lhotka

35?“ Statutární "“3” osm““ 26. schůze RMOb Lhotka, os. 04. 2020

rada městského obvodu

2)rozhodla

prominout nájemné m období od 1. dubna 2020 do 7. dubna 2020 ve výši 15,34 Kč + daň z přidané

hodnoty v zákonné výši, dle předloženého materiálu,

3)zmocňu]o

starcstu městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájemního vztahu dle bodu 1) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 7. duben 2020

261309120 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

7/7
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á ”-3 Statutární město Ostrava

33 Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

27. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 27. 04. 2020

27/310/20 - 27/315/20

Josef Šrámek Pavel Řoha _

starosta místostarosta

. ;:: jl. : |_ [šli—i:?- 111.351?an ! ! !
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Městský obvod Lhotka

gg.: Statutární město Ostrava 27. schůze RMOb Lhotka, 27. 04. 2020

rada městského obvodu

27I310I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s provedením stavby “ATRIOVÉ Dom; LHOTKA — STARÁ ČTVR'Í', KI}. LHOTKA
U OSTRAVY“ objekt “so - 11 — RODINNY DÚM B7“ na pozemku parc. č. 730/38 v katastrálním
území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:
prostřednictvím

zmocn . arc . Martmy Bedrunkové, I 0 04854349, č. p. 610, 739 45 Fryčovice.

27131 1120 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 864 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, ul. U Splavu, za účelem provádění stavebních prací v rámci akce

“PŘEKOP PRO NAPOJENÍ KANALIZACE“, dle předloženého materiálu,

žadatel: SUBLAND-TECH s.r.o., IČO 28592611, Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovioe.

27/312l20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Žádost o prominutí nájmů v době nákazy koronaviru”, dle předloženého materiálu,

žadatel: Janka Frončková, IČO 73920606, Pod Vysílaěem 432/12, 725 28 Ostrava— Lhotka,

2) r o 2 h o d l a

prominout úhradu měsíčního nájemného za měsíce červen, červenec a srpen 2020 kvůli mimořádným

opatřením k ochraně obyvatelstva a venci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

za přerušení provozu provozovny, I P 1012054047, Bobrovnická 52/9, 725 28 Ostrava — Lhotka,

v době trvání nouzového stavu, dle předloženého materiálu.

27/313120 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) o c h v a l u ] o

nový termín 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka:

11. kvflen 2020.

213
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Městský obvod Lhotka

g_i-. Statutární město Ostrava 27. schůze RMOb Lhotka. 27. 04. 2020

rada městského obvodu

27/314120 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 1 1. května 2020 v 18:00 hodin ve Víceúčelové sportovní hale Lhotka, Pefl‘kovickfi 410/25a, 725 28

Ostrava — Lhotlca

Návrh programu:

1. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “Protokol o výsledku kontroly dle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

$$$-1.1.1 znění (dále jen „zákon o kontrole“) a Kontrolního řádu Magistrátu města

4. Návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 218/2 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava

5. Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině “Dodatek č. S ke Zřizovací listině

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

6. “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“ za období od 1. ledna 2019

do 30. září2019

7. “Žádost o sdělení stanoviska“

žadatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

8. “Žádost o souhlas se svěřean dešťové kanalizace na pozemcích v k. ú. Lhotka u Ostravy“

žadatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

9. Zápis č. 6 ze zasedání finančního výboru

10. Zápis č. 6 ze zasedání kontrolního výboru

11. Organizační úležitosti a různé infomace

27/315/20 STA M.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační úležitosti a různé informace.

3/3
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F;& Statutární město Ostrava

uš? Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

28. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 18. 05. 2020

281316120 - 28l324l20

  
 

Josef Šrámek Pavol Rah:

starosta místostarosta

r' -.__ "1 Iran.- 1""7. all. — |:" .F.-'?

LHOTKA



Městský obvod Lhotka

is}. Stamm“ "těsto 09m" 28. schůze RMOb Lhotka, 18.05. 2020

rada městského obvodu

28/316l20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

most 0 pronájem části budovy s prostorem sloužícího podnikání a části pozemku “Žádost

o pronájem části budovy s prostorem sloužícím podnikání a část pozemku dle oznámení o zveřejnění

záměru evid. č. 33/2020.“ na část pozemku parc. č. ] vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to část budovy č. p. 52, která je součástí tohoto pozemku,

obec Ostrava, jednající se o tento prostor: částstřechy budovy o půdorysné výměře 8 m2,

a část pozemku parc. č. 3 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, druh pozemku trvalý travní porost,

obec Ostrava, o výměře 9 m2, účel využití: umístění a provozování zařízení umožňujícího umístění

a provozování technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací

podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací, dle předloženého

materiálu,

žadatel: CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 — Libeň„

2) r o : h o ct | a

o uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ c200845451

a nájemce:

CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 _ Libeň

IČO 04084063, DIČ CZO4084063

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu pěti let od 1. července 2020 do 30. června 2025.

Roční nájem se sjednává ve výši 65 000,-- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3) z m o c tt u j e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. červen 2020

28/317I20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s provedením stavby “ATRIOVÉ DOMY_ LHOTKA - STARÁ ČTVRT, K. Ú. LHOTKA

U OSTRAVY“ objekt “so - 10 _ RODINNY DÚM Bó“ na pozemku parc. č. 730/37 v katastrálním

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

2/5
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“ a Statutární "'58“ 03m“ 20. h'ze RM h tka, 18.05.2020
egg Městský obvod Lhotka sc u Ob L o

rada městského obvodu

žadatel:_prostrednictvim zmocnenkyne
Ing. arch. Martiny Bedrunkové, IČO 04854349, č. p. 610, 739 45 Fryčovice.

28/318l20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 9 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

. Úz 7402 převody mezi statutárním městem
§6330 pol. 4137 013512 amčstsl? 'obvody 50000

navýšení běžných výdajů

Ostatní záležitosti předškolní

výchovy a základního vzdělávání

. (Základní škola a mateřská škola
§3119 pol. 5331 UZ7402 Ostrava-Lhotka, p. o.) _ účelový 50000

příspěvek na zabezpečení prevence
l . . My

2) u klád &

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

rozpočtového opatření č. 9 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,

termín: 29. květen 2020

28I319I20 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d l a

o uzavření smlouvy “DAROVACÍ SMLOUVA“, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 26019388, DIČ CZ26019388

a obdarovaný:

Stanltámí město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/148, 725 28 Ostrava— Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

Finanční dar ve výši 60 000,-- Kč.

315 , 1; . _,



Statutární město Ostrava 2 h' R h tk 1 . 20
Městský obvod Lhotka a.sc uze MObL o a, 8.05 20

rada městského obvodu

 

2)zmocňu]e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. květen 2020

28/320I20 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

ukončení přerušení provozu mateřské školy v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

Ostrava — Lhotka, s termínem znovuotevření mateřské školy k datu 25. května 2020, dle předloženého

materiálu,

2)souh|aeí

s ukončením přerušení provozu mateřské školy v přÍSpěvkové organizaci Základní škola a mateřská

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

Ostrava — Lhotka, s termínem znovuotevření mateřské školy k datu 25. května 2020, a to v souladu

s doporučením rady města usnesením č. 03763/RM1822/57 ze dne 5. května 2020, dle předloženého

materiálu.

28I321I20 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o akci “Letní slevová akce“ od 1. června 2020 do 31. srpna 2020 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

28132220 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku projektu č. 645 zNadačního

programu 2020“, dle předloženého materiálu, mezi:

poskytovatel:

Nadace LANDEK Ostrava

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO 60340053, DIČ CZóO340053
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Městský obvod Lhotka

ale“ Statutérnl město 08m“ 28. schůze RMOb Lhotka, 18.05. 2020

rada městského obvodu

a příjemce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos45451

Nadační příspěvek 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: 30. červen 2020

28/323l20 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

nabidku “Nabídka přebytečného movitého majetku”, dle předloženého materiálu,

podatel: statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

2) r o : h o d l a

vydat souhlasné stanovisko k převodu přebytečného movitého majetku — osobní automobil,

tŠnlšloůá1(l)1otavia, RZ 6T6 8074, rok výroby 2009, stav tachometru 168 370 km, dle předloženého

28524120 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

5/5
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  „];-.= Statutární město Ostrava

„lg Městský obvod Lhotka

7" rada méstského obvodu

Usnesení

29. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 08. 06. 2020

29/325/20 - 29/341/20

Josef Šrámek Pavel Řoha

starosta místostarosta .

LHOTKA



má smtutá'mměm osm“ 29 seh' RMO Lhotka oa 06 2020
„Ě Městský obvod Lhotka ' “2° b . ' '

rada městského obvodu   

29l325l20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 874 a parc. č. 887/1,

vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Tésnohlídkova, za účelem provádění

stavebních prací v rámci akce “11010-079902 MIM02x2_TM__T_E2_OSLHO_OK“, dle předloženého

materiálu,

žadatel: Vegacom a.s., IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 — Lhotka.

29/326I20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná

vyhláška č. 18/2019, o místním poplatku m užívání veřejného prostranství, dle předloženého materiálu,

podatel návrhu: 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 statutámího města Ostravy, kterou se mění adoplňuje obecně

závazná vyhláška č. 18/2019, 0 místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle předloženého

materiálu, bez návrhů a připomínek.

29I327I20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh obecně závazné vyhlášky statutámího města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná

vyhláška č. 19/2019, o místním poplatku ze psů; osvobození od poplatku a sazby poplatku,

dle předloženého materiálu,

podatel návrhu: 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 statutámího města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně

závazná vyhláška č. 19/2019, o mistnim poplatku ze psů, dle předloženého materiálu, bez návrhů

a připomínek,

3) s o u h I a s I

s návrhem na rozšíření dalších okruhů poplatníků, kteří jsou od poplatkové povinnosti osvobozeni tak,

aby byla tato osvobození v obecně závazné vyhlášce aplikována na celém území statutárního města

Ostravy jednotné, dle předloženého materiálu,

2/10
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Statutární město Ostrava
29_ h' RM h tka 08.06. 202

Městský obvod Lhotka
sc uze Obl. o , 0

rada městského obvodu

 

4)souh|ssí

s návrhem na stanovení sazby za psa chovaného v rodinném či bytovém domě tak, aby bylo nadále

v návaznosti na charakter zástavby plně v kompetenci městského obvodu, a ostatní sazby by měly býti

v obecně závazné vyhlášce sjednoceny na celém území statutárního města Ostravy, dle předloženého

materiálu.

29/328I20 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]sdnala

výsledek šetření gostoupených dvou anonymních stížností “Důramě žádáme o prošetření porušení

školního řádu v Z Lhotka paní ředitelkou“ a “Přiotrávené dítě chemikálií v ZŠ Lhotka zásadně vedení

ZŠ neřešř', dle předloženého materiálu,

2)schvs|ujo

výsledek šetření gostoupených dvou anonymních stížností “Důrazně mame o prošetření porušení

školního řádu v Z Lhotka paní ředitelkou“ a “Přiotrávené dítě chemikálií v ZŠ Lhotka zásadně vedení

ZŠ neřeš “, dle předloženého materiálu,

3) r o 2 h o d I a

nepřijmout případná další opatření k nápravě, dle předloženého materiálu.

29/329I20 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o h v a I u J s

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na III. čtvrtletí 2020:

20. červenec 2020 31. srpen 2020

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na III. čtvrtletí 2020:

21. září 2020

29/330/20 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

účetní závěrku & výsledek hospodaření k 31. prosinci 2019 příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu,

2)schvalu]s

účetní závěrku a výsledek hospodaření k 31. prosinci 2019 příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu;

3/10
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Městský obvod Lhotka

až? Statut‘m' město osm“ 29. schůze RMOb Lhotka, 08. 06. 2020

rada městského obvodu

1. Účetní závěrka k 31. prosinci 2019

- Rozvaha — bilance

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha k účetní závěrce

2. Inventarizační zpráva za rok 2019

3. Zpráva o výsledku finanční kontroly — protokol č. VSK/2020/1/0va-Lhotka o provedení

následné veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace

4. Rozbory hospodaření za rok 2019

5. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

29l331l20 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

účetní závěrku a závěrečný účet statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka za rok 2019,

dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

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

Ostrava-městského obvodu Lhotka za rok 2019, dle předloženého materiálu;

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

Ostrava-městského obvodu Lhotka za rok 2019, včetně výsledků inventarizace majetku, závazků

a pohledávek za rok 2019 s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad;

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

k rozvahovému dni 31. prosince 2019 za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;

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

období roku 2019 ve výši -2 030 340,53 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období

(účet 432);

3)uk|ádá

starostovi předložit účetní závěrku a závěrečný účet statutárního města Ostrava-městského obvodu

Lhotka za rok 2019, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. červen 2020
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Městský obvod Lhotka

%.; Statutární město Ostrava 29. schůze RMOb Lhotka, 08. os. 2020

rada městského obvodu

29l332l20 FIN "LG. 8

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 10 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšení příjmů

pol. 4116 ÚZ 13015 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 54 000

navýšení běžných výdajů

Ostatní záležitostí sociálních služeb a politiky
§4399 pol. Sxxx 1.1213015 zamě osti 54 000

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 10 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,_

termín: 30. červen 2020

291333120 FIN m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“doporučuje

mstupitelstvu městského obvodu ke schválení změnu rozpočtového opatření č. 11 roku 2020

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

navýšení příjmů

pol. 8115 - zapojení přebytku z roku 2019 579 000

navýšení výdajů

§ 2219 pol. 6xxx - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 118 000

§ 2219 pol. Sxxx - Ostatni úležitosti pozemních komunikací 20 000

§ 3412 pol. Sxxx - Sportovní zařízení v majetku obce 100 000

§ 3745 pol. Sxxx - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 281 000

§ 6171 pol. 5xxx - Místní správa 60 000

Celkem 579 000
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"c— if._ Statutární město Ostrava 9 - R 08. _ 02„_ Městský obvod Lhotka 2 .schuza MOb Lhotka. 06 2 0

rada městského obvodu

  

2) u k I a d &

starostovi městského obvodu předložit změnu rozpočtového opatření č. 11 roku 2020, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. červen 2020

29/334120 FIN m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 12 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

navýšenípříjmů

§ 3399 pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary 60 000

navýšení výdajů

§ 3399 pol. 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví & sdělovacích prostředků 60 000

2)ukládá

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

rozpočtového opatření č. 12 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1)tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠráme_

termín: 30. červen 2020

29I335120
STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

1)bora na vědomí

zápis č. 7 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k l á d ů

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 7 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. červen 2020

6/10
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Městský obvod Lhotka

gas? ~ * Statut‘m' mm“ 03m“ 29. schůze RMOb Lhotka, 08. os. 2020

rada městského obvodu

29l336I20 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

1)bera na vědomí

zápis č. 7 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k I i d &

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 7 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: 22. červen 2020

29I337I20 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

prodej části pozemku parc. č. 418/4 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

o výměře 1730 m2, dle geometrického plánu č. 1053-12/2020 je část pozemku nově označená

jako pozemek parc. č. 418/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně návrhu

kupní smlouvy, na základě podané žádosti “Žádost o odkoupení částí pozemku“, dle předloženého

materiálu,

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

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení prodej části pozemku parc. č. 418/4 vkatasu'álnlm

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 1730 m2, dle geometrického plánu ě. 1053-12/2020

je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 418/5 vkatastrálnim území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 600,-- Kč / l 1112 bez daně zpřidané hodnoty, dle předloženého

materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit prodej části pozemku parc. č. 418/4 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 1730 m2, dle geometrického plánu ě. 1053—12/2020 je část

pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 418/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, za cenu 600,-- Kč / 1 m2 bez daně zpřidané hodnoty, dle předloženého materiálu,

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

zodpovědná. osoba: Josef Šrámek

termín: 22. červen 2020
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Městský obvod Lhotka

gill Statutární město 05m“ 29. schůze RMOb Lhotka, 08. 06. 2020

rada městského obvodu

291338120 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

návrh programu 10. msedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 22. června 2020 v 18:00 hodin v klubovně “Hospůdka pod Věží“, Bobrovnická č. p. 52,

725 28 Ostrava—Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu

Určení ověřovatelů zápisu2

3. “ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SMO, MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA ZA ROK 2019“

4 Návrh změny rozpočtového opatření č. 11 roku 2020

5. Zápis č. 7 ze zasedání fmaněního výboru

Zápis č. 7 ze zasedání kontrolního výboru

7. Prodej části pozemku parc. č. 418/4 vkatasn'álním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, o výměře 1730 m2, dle geometrického plánu ě. 1053-12/2020 je část

pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 418/5 vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava

8. Organizační záležitosti a různé informace

29/339I20 STA M.ě. 15

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d l a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 26019388, DIČ CZ26019388

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

Dar — dezinfekční prostředek na bázi lihu denaturovaný benzinem lékařským, množství 50 litrů,

v celkové hodnotě 3 017,65 Kč.

8/10
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Městský obvod Lhotka

$%, '; Statutární město Ostrava

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: 9. červen 2020

291340120 STA M.č. 1 8

Rada městského obvodu Lhotka

1) v y d á v &

souhlasné stanovisko o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku parc. č. 688/28

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, k místní komunikací na pozemku parc. č. 685/65

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Stará čtvrť, v rámci stavby rodinného domu

na pozemku parc. č. 688/28 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, dle předloženého materiálu,

   
žadatel:

Ing. Daniela Kozla, IČO 40358810, Štěpánkovická 3356/27, 747 21 Kravaře,

2)souhlasl

s umístěním a provedením stavby “RODINNÝ DÚM _ NOVOSTAVBA vč. přístřešku, skladu, terasy,

přípojek a rozvodů IS, vsaku, zpevněných ploch, opěrných stěn a oplocení" na pozemcích

parc. č. 685/65 a 688/28, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby

rodinného domu na pozemku parc. č. 688/28 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, dle předloženého

materiálu,

3)rozhod|a

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

přípojky na splaškovou kanalizaci a sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 685/65

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu o. cz “KOORDINAČNÍ

SITUAČNÍ VYKRES“, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s451 '

a
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Šý Statutární město Ostrava

- 4 Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

4) z m o c 11 u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. červen 2020

29/341I20
STA

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

10/10
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m.č. 17



Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

30. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 29. 06. 2020

301342I20 - 30l346l20

  
 

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

! ! :
LHOTKA



Městský obvod Lhotka

332-1 $"“/WM město 05m“ 30. schůze RMOb Lhotka, 29. 06. 2020

rada městského obvodu

30/342/20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost o doporučení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. kudělení loga “Responsible Care“,

dle předloženého materiálu,

žadatel: BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO 26019388, Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava

—Man'ánské Hory,

2)doporuču]e

společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. k udělení loga “Responsible Care“, dle předloženého materiálu.

30/343/20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s umístěním a provedením stavby “Rodinné domy Lhotka - Zelený vršek II. etapa — z.část“

stavební objekty rodinných domů SO.11 až SO.20 na pozemcích parc. č. 471, parc. č. 472, parc. č. 473,

parc. č. 475/1 a parc. č. 891/4, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a inženýrské

obje “10.01 KOMUNH<ACE“,“I0.02 VEŘEJNÝ VODOVOD“, “10.03 KANALIZACE
SPLA KOVÁ“, “10.04 KANALIZACE DEŠTOVÁ“ a “10.05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“
na pozemcích parc. č. 471, parc. č. 475/1 & parc. č. 891/4, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, 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 5

— Smíchov.

30/344/20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o ekologické likvidaci osobního automobilu, Škoda Fabia, RZ OSB 74 - 08, rok výroby 2000,

stav tachometru 353 406 km, dle předloženého materiálu.

30/345120. STA MA}. 4

Rada mistskóho obvodu Lhotka

"schvaluje

mimořádnou odměnu pani Mgr. Naděždé Šimíčkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organince, IČO 70989460,

Tčsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

30/346I20 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační úležitosti arůmé informace.
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a _; Statutární město Ostrava

33' ' Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

31. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 20. 07. 2020

31/347/20 - 31/352/20

Josef Šrámek Pavel Reha

starosta místostarosta
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Statutárnl město Ostrava 1_ _ RM k 20.012

Městský obvod Lhotka 3 “hm Ob Lhot 8. 020

rada městského obvodu

 

31I347I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

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

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos454s1

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

Čs. armády 786/20, 160 00 Praha 6 — Bubeneč

IČO 63839997, DIČ CZ63839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 7 728,03 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2) z m o o n u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. červenec 2020

311340120 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 14 roku 2020 statutárního města Osnova-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

navýšení příjmů

ÚZ 6402 převody mezi statutárním městem a městskými

96330 P01'4137 org. 512 obvody - finanční vypořádání s MMO 3 00°

snížen! příjmů

- 8115 - financování 3 000

2)

onlenlpfíjmů

ÚZ 7102 převody mezi statutámlm městem a městskými

§ 6330 pol. 4137 o 512 obvody - neuskutečnéní akce "Honění krále 100 000

rg. ve Lhotce 2020"

2/4
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EMD. Statutám'měm osm“ 31 ch RM Lhotka 20 07 2020a; Městský obvod Lhotka " ů" Ob ' ' '
"' rada méstského obvodu

  

 

snlení výdajů

§ 3319 pol. Sxxx ÚZ 7102 Ostatní záležitosti kultury (Honění krále) 100 000

3)

snížení příjmů

převody mezi statutárním městem a městskými§ 6330 pol. 4137 org. 512 obvody 303 000

snížení výdajů

§ 2212 pol. Sxxx - Silnice 60 000

§ 2219 pol. Sxxx - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000

§ 3745 pol. Sxxx - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 200 000

§ 6171 pol. 5xxx - činnost místní správy 23 000

celkem snížení výdajů 303 000

2) u kl & d á

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

rozpočtového opatření č. 14 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek—

termín. 31. červenec 2020

31I349I20 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o vyřazení neupotřebitelného majetku statutámího města Oshavy-městského obvodu Lhotka v rozsahu

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

dle předloženého materiálu,

2)] m o n u] o

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města

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

pro evidenci majetku“, dle předloženého materiálu, ve složení:

předseda: Pavel Řeha, místostarosta městského obvodu,

členové:
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1. sohů o RMO hotk , 20. 07. 2020Městský obvod Lhotka 3 z b L a

%,; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

311350120
STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) s t a n o v u ] o

cenu ve výši 150,-- Kč / hodina za pronájem beachvolejbalového hřiště, dle předloženého materiálu.

31/351l20
STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) souhlasí

s umístěním l ks poštovní listovní schránky na pozemku parc. č. 389 v katastrálním území Lhotka
u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 — Nové Město,

Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava.

31/352!20
STA m.č. 0

Rada městského obvodu Lhotka

"bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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_a, Statutární město Ostrava

%" “ Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

32. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 13. 08. 2020

32/353l20 - 321355120

Josef Šrámek Pavel Reba

starosta místostarosta
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Statutární město Ostrava

32. ů h t , 3. 8.202
Městský obvod Lhotka

sch ze RMOb L o ka 1 0 0

rada městského obvodu

 

32353120
STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o udělení výjimky z minimálního počtu žáků na třídu pro školní rok 2020/2021, dle předloženého

materiálu,

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

32/354120
STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"rozhodla

o převedení příspěvku ve výši 50 000,-- Kč, který měl být použit na školu v přírodě, která se kvůli

mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 neuskutečnila, na provozní náklady školy, dle předloženého materiálu,

žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,
Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

32l355/20 STA M.ě. 3

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 15 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

anion! běžných výdajů

§ 3745 pol. Sxxx - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 50 000

navýšení kapitálových výdajů

§ 3745 pol. 6xxx - Péče o vzhled obce & veřejnou zeleň 50 000

2) u k | á d a

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

rozpočtového opatření č. 15 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. srpen 2020
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Statutární město Ostrava

„... Městský obvod Lhotka

V rada městského obvodu   

Usnesení

33.‘ schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 31. 08. 2020

331356120 - 33l378l20

   
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

LHOTKA



Statutámí město Ostrava . h L 31. 0 . 2 0

Městský obvod Lhotka 33 sc ůzo RMOb hotka. 8 02

rada městského obvodu

 

33/356I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

č. IV-12-8016619/5, Ostrava-Lhotka 330/1 , NN“ na pozemku parc. č. 870 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

IČO 00845451, DIČ cz00845451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, &. s.

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

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

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

Ing. Martin Barteček

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ_

Rozsah věcného břemene - služebnosti podzenmího kabelového vedeni NN 0,4 kV

na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Lhotlm u Ostravy, obec Ostrava, je vymezen

v geometrickém plánu č. 1058-72/2019 ze dne 9. dubna 2020, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslmký kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 20. dubna 2020

pod č. PGP-930/2020-807, 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. 1058-72/2019 - 4 m x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1 600,-- Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPI-I“), celkem 1 936,-- Kč včetně DPH.

2) z m o :: tt u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. září 2020
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Městský obvod Lhotka

igi. Stama“ město Ostrava 33. schůze RMOb Lhotka. 31. 08. 2020

rada městského obvodu

33/357I20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

možnost podání návrhů na změnu či úpravu u nařízení města č. 14/2019, kterým se mění

a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad

ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních kormmikací

a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, a 11 nařízení města

č. 6/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování

dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, dle předloženého materiálu,

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

2)souh|así

se stávajícím zněním nařízení města č. 14/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009,

lderým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění

pozdějších předpisů, a stávajícím zněním nařízení města č. 6/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení

města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti

s placeným stáním, dle předloženého materiálu, bez návrhů a připomínek.

33/358120 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉI-IO BŘEMEN'E - SLUŽEBNOSTI

č. IV-12-8014725/VB03, Ostrava-Lhotka 207/10, ČPP, NNk“ na pozemcích parc. č. 493/28

a parc. č. 875, 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

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

a strana oprávněná:

ČEZ Distribuce, 8.. s.

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

IČO 24729035, DIČ cz24729035

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

ReSpol s. r. o.

č. p. 50, 747 52 Hlavnice

IČO 46580646, DIČ CZ46580646

3/9
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. ' , . 08. 2
_ Městský obvod Lhotka 33 schuze RMOb Lhotka 31 020

g_i; Statutámf město Ostrava

rada městského obvodu

Rozsah věcného břemene - služebnosti kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 493/28

a parc. č. 875, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je vymezen v geometrickém

plánu č. 1043-32/2018 ze dne 22. července 2020, schváleném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 29. července 2020

pod č. PGP-1862/2020-807, 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. 1043-32/2018 - 13 m x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 5 200,-- Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 6 292,-- 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. září 2020

3335/20 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “Smlouva o právu provést stavbu“ na stavbu “Plynofikace přístavby golfového

klubu propanem“ na pozemcích parc. č. 896/3 a parc. č. 903/5, vše vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu s názvem “Koordinační situační výkres, stáčecí stanoviště“,

dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

a

OMLUX REALITY s.r.o.

Pod Vysílaěem 422/31, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 29442907, DIČ 0229442907

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 2020

4/9
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%; Méstsky obvod Lhotka 33. sc ůzo RMOb L o , 3 .os. 0

' " rada městského obvodu

33/360I20 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)souh|así

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU"

na pozemku parc. č. 462/18 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící

a podmiňující funkci rodinného domu, dle výkresu č. 0.3 “KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES“,

dle předloženého materiálu,

žadatel:

F, prostřednictvím společnosti XENIUM Europe s.r.o., IČO 29193991,

erská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice.

33/361l20 STA M.č. a
Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888,

vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kamínky, 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.

331362120 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)souh|ssl

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “Novostavba rodinného domu - Lhotky"

na pozemku parc. č. 462/19 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb lnící

a podmálřiící fimkci rodinného domu, dle výkresu č. 150-2020-DSP-C-102 “KATAS

SITUA VÝKRES“, dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostřednictvím zmocněnce
Ing. Davida Sýkory, Ph.D., IČO 02487209, Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice.

331363120 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1)souh|así

se stavebním záměrem stavby “Novostavba rodinného domu - Lhotky“ na pozemcích parc. č. 462/1

a parc. č. 462/19, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, v rámci stavby rodinného

domu na pozemku parc. č. 462/19 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle výkresu o. 150—2020-DSP-C-102 “KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES“, dle předloženého

materiálu,

žadatel:Fprostrednictvim moce
Ing. Dav1 ý ory,Ph.D.,I 0 02487209, Podevsí415/15, 725 28 Ostrava—Hošťálkovice.

5/9
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Městský obvod Lhotka

% Statutám' město Ostrava 33. schůze RMOb Lhotka, 31. oa. 2020

rada městského obvodu

331364120 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2020:

5. říjen 2020 26. říjen 2020 23. Ilstopad 2020

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na IV. čtvrtletí 2020:

11. proslnec 2020

331365120 STA M.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1) s e h v a I u] o

provoní řád víceúčelové sportovní haly, dle předloženého materiálu.

331366120 STA M.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

provozní řád tréninkového hřiště s umělým povrchem a osvětlením, dle předloženého maten'álu.

331367120 STA m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

provozní řád beachvolejbalového hřiště, dle předloženého materiálu.

331368120 STA m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

1) s = h v a I u ] o

provozní řád venkovní posilovny, dle předloženého materiálu.

331369120 STA M.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a I uj o

provozní řád tenisových kurtů, dle předloženého materiálu.

331370120 STA Me!. 15

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

provozní řád fotbalového hřiště s travnatým povrchem, dle předloženého materiálu.

619
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Statutární město Ostrava
33 ' Ob Lh 31. os. 202

Městský obvod Lhotka
' schuze RM otka. 0

rada městského obvodu

 

33/371I20 STA M.č. 16

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 uj .

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města

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

pro evidenci majetku“, dle předloženého materiálu, ve složení:

předseda: Pavel Řeha, místostarosta městského obvodu,

členové:

 

33I372I20 STA 111.6. 17

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o přistou ení krámcové dohodě “RÁMCOVÁ DOHODA o PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ
MOBIL CH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ“ umvřené dne 22. července 2020

mezi statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/3 702 00 Ostrava

— Moravská Ostrava, a společností 02 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2,

140 22 Praha 4 — Michle, ve smyslu článku 3 této rámcové dohody, v rámci centralizovaného zadávání

veřejné zakázky “Mobilní telefonie 2021 — 202 “, dle předloženého materiálu,

2) z m o c ň uj .

starostu městského obvodu k podpisu přílohy k rámcové dohodě dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. září 2020

33137320 STA M.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s umístěním a provedením stavby “VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO STÁVAJÍCÍ RD
ul. Hlohová, č.p. 296“, na pozemcích parc. č. 329/1 a parc. č. 869/1, vše v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, vrámci nového napojení stávající stavby rodinného domu č. p. 296

na pozemku parc. č. 329/4 vkatasu'álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu,

Žadatel=—,

7/9
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Městský obvod Lhotka

;ŠLÉ Statutární město 03m“ 33. schůze RMOb Lhotka, 31. 08.2020

rada městského obvodu

2)souh|ast

s umístěním stavby vodovodní přípojky v silničním pozemku na místní komunikací na pozemku

parc. č. 869/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Hlohová, vrámci nového

napojení stávající stavby rodinného domu č. p. 296 na pozemku parc. č. 329/4 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu.

331374120 STA m.č. 19

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]odna|a

zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 145/2020“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ

ZA OBDOBÍ 1-6/2020“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zprávu “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ

l-6/2020“, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 21. září 2020

331375120 STA m.č. 20

Rada městokého obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zápis č. 8 ze msedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u kl á d ů

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 8 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

3322311, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 21. září 2020

33I376I20 STA M.č. 21

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zápis č. 8 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

Sil
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['$-E.! Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

33. schůze RMOb Lhotka, 31. 08. 2020

  a7

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 8 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého
materiálu, ke vzetí na vědomí na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 1) tohoto

usnesení

mdpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 21. Září 2020

33/377I20
STA m.č. 22

Rada městského obvodu Lhotka

1)s c h v a I u ] o

návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 21. září 2020 v 18:00 hodin v klubovně “Hospfidka pod Včží“, Bobrovníoká č. p. 52, 725 28

Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

1. Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-6/2020“

4. Zápis č. 8 ze zasedání finančního výbom

5. Zápis č. 8 ze msedání kontrolního výboru

6. Organizační záležitosti a různé informace

33/378I20
STA M.ě. 23

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

919
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Statutární město Ostrava

;;;— Městský obvod Lhotka

' rada městského obvodu

Usnesení

34. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 05. 10. 2020

34l379l20 - 34l395l20

 

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta

5: Ě;í [E:-Í; 1“" .r‘-.': I | I
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g.“ Statutární město Ostrava 0 2Městský obvod Lhotka 34. schůze RMOb Lhotka, 05. 1 . 020

rada městského obvodu

341379I20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlasí

s umístěním a provedením stavby “Ostrava-Lhotka 688/28,příp.NNk“ na pozemcích parc. č. 685/65

a parc. č. 688/28, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu,

žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

— Děčín IV-Podmokly, prostřednictvím Ing. Martina Bartečka, IČO 47195355,

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, který zmocnil Jindřišku Wróblovou,

IČO 42999103, Na Příčnici 876/5, 739 32 Vratimov,

2)rozhod|a

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

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY c. [P-12-8026923/1, Ostrava-Lhotka 688/28,příp.NNk“

na pozemku parc. č. 685/65 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a strana budoucí oprávněná:

ČEZ Distribuce, a. s.

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

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

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

Ing. Martin Barteěek

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ

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

břemene za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč m 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 měření stavby a stanc se nedílnou součástí samotné smlouvy o zřízení

věcného břemene.

3) z m o c ň uj o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. říjen 2020

2’8
—aa-:I--u. .:.—13V"



. 3.1:. Statutární město Ostrava 34 ' _ 1° 202% Méstsky obvod Lhotka . schuzo RMOb Lhotka. os . o

rada městského obvodu

341380120 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s napojením potrubí, které bude odvádět srážkové vody ze stavby rodinného domu napozemku

parc. č. 95/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, na stávající dešťovou kanalizaci

a následně do ntrubnění vodního toku, které se nachází na pozemku parc. č. 887/1 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dlc předloženého materiálu,

žadatel:—

341331120 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888,

vše Vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kamínky, za účelem provádění

stavebních prací vrámci realimce stavby “Ostrava-Lhotka 40011, 2RD, NNk“, dle předloženého

materiálu,

žadatel: Ing. Martin Bartošek, IČO 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady.

341382120 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o povolení uzavírky místní komunikace na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888, vše v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Kamínky, za účelem provádění stavebních prací v rámci

realizace stavby “Ostrava-Lhotka 400/1, 2RD, NNk“, dle předloženého materiálu,

žadatel: Ing. Martin Barteček, IČO 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady.

341383120 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

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

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

stavby “Pěší propojení ČTYŘLÍSTEK _ LÍPA SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická“,

dle předloženého materiálu,

žadatel: KARO inženýrské sítě s. r. 0., IČO 26826470, Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava

— Mariánské Hory.

3/8
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Městský obvod Lhotka

%:: Statutární město 09m“ 34. schůze RMOb Lhotka. 05. 10. 2020

rada městského obvodu

34l384l20 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

zapůjčení počítačů na žádost rodičů žákům základní školy za účelem distančního vzdělávání žáků

souvisejícího s uzavřením základní školy, dle předloženého materiálu,

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

IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava— Lhotka.

341385120 STA M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o u h l a s I

s realímcí projektu “Společnou cestou ke kvalitnímu vmiělávánf', dle předloženého materiálu,

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

Tésnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka.

34/386!th STA m.č. a

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

výroční zprávu “Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020“, dle předloženého

materiálu,

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

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

2)doporuču]s

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

za školní rok 2019/2020“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

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

rok 2019/2020“, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

34/387I20 STA M.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o součinnost ve věci převodu mstávkovýeh přístřešků“, dle předloženého materiálu,

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

418W:-



Statutární město Ostrava
. RMOb Lh 5- 1o_ 2020

Městský obvod Lhotka
34. schuzo otka, 0

rada městského obvodu

 

2)nodoporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu vyslovit souhlas s odejmutím zastávkových přísďešků, které

jsou v majetku a správě městského obvodu v rámci převodu z dispozic městského obvodu do dispozic

statutárního města, dle předloženého materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit žádost “Žádost o součinnost ve věci převodu zastávkových

přístřešků“, dle předloženého materiálu, kpnojednání na zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

341388120 STA M.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

žádost “Žádost o snížení nájmu“, dle předloženého materiálu,

žadatel: Janka Froněková, IČO 73920606, Pod Vysílačem 432/12, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)rozhod|a

o záměru statutárního města Ostrava—městského obvodu Lhotka uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě

na pronájem prostor sloužícího k podnikání pro provozování hostinské činnosti, kterým bude snížena

výše měsíčního nájemného nemovitých věcí na částku 5 000,-- Kč, dle předloženého materiálu.

34/389I20 FIN m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 16 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

Přijmy - navýšení

- pol. 4111 2339851123 neinvestiční účelový přijatý transfer z VPS SR 31 ooo

Výdaje - navýšení

Volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků 31 000

{$6115 pol.5xxx ÚZ98193
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Statutární město Ostrava . Ob Lh 2

Městský obvod Lhotka 34. schuze RM otka. 05. 10. 020

rada městského obvodu

 

2)ukládá

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

rozpočtového opatření č. 16 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,

termín: 30. říjen 2020

341390120 STA M.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

směrnici “Směrnice č. 1/2020 pro inventarizaci majetku a závazků statutámlho města Ostravy

— městského obvodu Lhotka“, dle předloženého materiálu.

344391120 STA M.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “NÁJEMNÍ SMLOUVA o. 10 N 20/71“, dle předloženého materiálu, mezi:

pronajímatel:

Česká republika — Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Žižkov

IČO 01312774, DIČ czo1312774

a nájemce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

Pronájem části pozemků parc. č. 370/1 a parc. č. 371, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, za účelem realizace stavby “Pěší propojení ČTYŘLÍSTEK _ LÍPA SVOBODY,

Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická“.

2) z m o :: 11 u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termin: 9. říjen 2020

5/8
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Ujg- Statutární město Ostrava

::v— Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

34. schůze RMOb Lhotka, 05. 10. 2020  

34l392l20 STA M.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření dohody “Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti

BOZP a PO“, dle předloženého materiálu, mezi:

EXTÉRIA TRADE, s.r.o.

Hradní 27/37, 710 00 Ostrava— Slezská Ostrava

IČO 28605691, DIČ C228605691

a

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

2) z m o c ň u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. říjen 2020

341393120 STA m.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření smlouvy “Smlouva o poskytování pravidelných ročních služeb voblasti BOZP a PO“,

dle předloženého materiálu, mezi:

poskytovatel:

EXTÉRIA s.r.o.

Hradní 27/37, 710 00 Ostrava -— Slezská Ostrava

IČO 02565366, DIČ CZO2565366

& zájemce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451 , DIČ CZOOS45451

2) z m o c ň u ] o

starostu městského obvodu kpodpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. říjen 2020
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. ch' RMOb Lhotka,0 .1o.2 20
Městský obvod Lhotka 34 ' "ze 5 0

€:; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

341394120 STA m.č. 16

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

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

u Ostravy, obec Ostrava, ul. Bobrovnická, za účel— provádění stavebních praeí vrámci

překopu místní komunikace “Překop pro napojení 3 RD na vodu a kanalizaci“, dle předloženého

materiálu,

žadatel: Jan Mleczko, IČO 73872083, Prudká 147/7a, 725 28 Ostrava — Hošťálkovice.

34139520 STA M.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

818



» %& Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu  

Usnesení

35. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 26. 10. 2020

35/396I20 - 35l409l20

Josef Šrámek Pavel Řeha _—

starosta místostarosta

U„„ĚŘFĚŠŠŠ.

LHOTKA



   
3235230333338“ 35. schůze RMOb Lhotka, ze. 10. 2020

rada městského obvodu

351396120 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o souhlas“, dle předloženého materiálu,

žadatel: Statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

—Moravská Ostrava,

2)souhlas|

s vyhrazením kompetence drážního správního úřadu zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

pozdějších předpisů, svěřená obcím resp. městským obvodům statutem plně magistrátu,

dle předloženého materiálu.

351397l20 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

žádost “Odkoupení parcely“ o odkoupení pozemku parc. č. 521/8 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 34 m2, dle předloženého materiálu,

žadatel:_
_

2)doporuěuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 521/8

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha,

o výměře 34 m2, dle předloženého materiálu,

3) u k I a d a

starostovi městského obvodu předložit návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 521/8

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha,

o výměře 34 m2, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

35l398l20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

prodej pozemku parc. č. 218/2 vkatastráJním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2, včetně návrhu kupní smlouvy, na úkladě podané

žádosti “Žádost o odkoupení pozemku“, dle předloženého materiálu,

ů““H-—
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' ___1 Statutámf město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení prodej pozemku parc. č. 218/2 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2, za cenu

1 000,-- Kč! 1 1112 bez daně z přidané hodnoty, dle předloženého materiálu,

3) u k I á d a

starostovi městského obvodu předložit prodej pozemku parc. č. 218/2 vkatastnílním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 76 m2, za cenu 1 000,-- Kč / l m2

bez daně zpřidané hodnoty, dle předloženého materiálu, ke schválení na zasedání Zastupitelstva

městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 1 1. prosinec 2020

35/399l20 STA M.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

s umístěním & provedením stavby “Vodovodní přípojka pro rodinný dům k.ú. Lhotka u Ostravy,

ul. Pod Vysílačem parc.č. 134/3“ na pozemcích parc. č. 134/1, parc. č. 134/3, parc. č. 875,

vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu č. 3 “SITUACE“, a stavby

“Kanalizační přípojka pro rodinný dům k.ú. Lhotka u Ostravy, ul. Pod Vysílač— parc.č. 134/3“

na poz—cích parc. č. 134/1, parc. č. 134/3, parc. č. 475/8, parc. č. 875, vše vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle výkresu č. 2 “CELKOVÁ SITUACE“, dle předloženého

materiálu,

hankIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2)souhlasí

s umístěním stavby vodovodní přípojky v silničním pozemku na pozemku parc. č. 875 v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, na místní komunikaci na pozemcích parc. č. 475/8

a parc. č. 875, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Pod Vysílačem,

a stavby přípojky na splaškovou kanalizaci v silničním pozemku na mísmí komunikací na pozemcích

parc. č. 475/8 a parc. č. 875, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ul. Pod Vysílačem, dle předloženého materiálu.

35/400I20 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) a o u h l a s [

umístěním a provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RD NA PARC. Č. 775/3 A 776/3

K.U. LHOTKA U OSTRAVY” na pozemcích parc. č. 775/3 a parc. č. 776/3, vše v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Osu-ava, včetně staveb plnící a podmiňující funkci rodinného domu,

dle výkresu č. C.2 “KOORDINAČNÍ SITUACE“, dle předloženého materiálu,

žadatel:_,prostřednictvím společnosti

PREFAST cz s.r.o., IČO 06472966, Holandská 878/2, 639 00 Brno — Štýřice.
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gíl aggfýrgwoěšgggma as. schůze RMOb Lhotka. 26. 10. 2020

rada městského obvodu

35I401I20 STA M.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a I u J e

plán “Plán inventur na rok 2020“, dle předloženého materiálu.

351402120 FIN M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

zmenu rozpočtového opatření č. 17 rolo; 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

Výdaje - snížení

Úz 3595 Sportovní zařízení v majetku obce

§ 3412 pol. 6xxx org. 12xxxxx000000 - budovy, haly a stavby 1 000

Výdaje - navýšení

ÚZ 3595 Ostatni záležitosti základního

§3119 pol. 6xxx vzdělávání - budovy, haly a stavby 1 000
org. 12xxxxx000000 (plynový kotel pro ZŠ Lhotka)

2)uk|ádá

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

rozpočtového opatření č. 17 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 30. říjen 2020

351403120 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního mesta Ostravy-městského obvodu Lhotka v romahu

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

dle předloženého materiálu,

2)] m o n ul e

likvidační komisi, která o provedeném vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města

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

pro evidenci majetku“, dle předloženého materiálu, ve složení:

pMseda: Pavel Řeha, místostarosta městského obvodu,

členové:

4/6



ái Statutámímmo osm“
35 h' RMOb Lhotka 26.10.2020

% Městský obvod Lhotka
-sc uze ,

rada městského obvodu

35140020 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1) o c h v a I u] .

dodatek č. 1 ke kontrolnímu řádu, dle předloženého materiálu.

351405l20 STA M.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1) s c h v a l u] o

dodatek č. 1 k podpisovému řádu, dle předloženého materiálu.

35I406I20 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

návrh na pojmenování ulice na pozemlm parc. č. 730/15 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, názvem “Pod Lesem“, ulice na pozemcích parc. č. 461, parc. č. 462/1 a pan. č. 462/2,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, názvem “Větrná hůrka“, ulice na pozemku

parc. č. 493/29 vkatasn'álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, názvem “Zelený vršek“,

ulice na pozemcích parc. č. 493/5 a parc. č. 493/28, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, názvem “Na Výšinkách“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

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

názvem “Pod Lesem“, ulici na pozemcích parc. č. 461, parc. č. 462/1 a parc. č. 462/2,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, názvem “Větrná hůrka“, ulici

na pozemku parc. č. 493/29 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, názvem “Zelený

vršek“, ulici na pozemcích parc. č. 493/5 a parc. č. 493/28, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, názvem “Na Výšinkách“, dle předloženého materiálu

3) u kl á d á

starostovi městského obvodu předložit komisi rady města “Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná

a heraldická“ kposouzení návrh na pojmenování ulic, dle předloženého materiálu, dle bodu 2) tohoto

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. listopad 2020

351407120 STA Me!. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího kpodnikání

pro provozování hostinské činnosti, dle předloženého materiálu, mezi:

5/6 __ ,
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Městský obvod Lhotka

igi-*. Statutární město 03m" 35. schůze RMOb Lhotka. za. 10. 2020

rada městského obvodu

pronajímatel:

Statutárním městem Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

a nájemce:

Janka ančková

Pod Vysílačem 432/12, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 73920606, DIČ

Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího kpodnikání pro provozování

hostinské činnosti se upravuje výše měsíčního nájemného nemovitých věcí na částku 5 000,-- Kč

s účinností od 1. listopadu 2020 spočívající ve snížení nájemného sjednaného v čl. 111. odst. 1 nájemní

smlouvy na pronájem prostor sloužícího kpodm'kání pro provozování hostinské činnosti uzavřené

dne 28. února 2018.

2)zmocňu]o

starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužícího

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. říjen 2020

351403120 STA M.ě. 13
Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

přerušení provozu mateřské školy vpříspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

— Lhotka, v době od 27. října 2020 do 30. října 2020, podle ustanovení § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého

materiálu,

2)souh|así

s přerušením provozu mateřské školy v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

Ostrava — Lhotka, v době 27. října 2020 do 30. října 2020, s ohledem na závažný cpidemiologický stav,

karanténu a personální situaci v mateřské škole, dle předloženého materiálu.

35I409I20 STA m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomi

organizační záleůtosti a různé informace.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

36. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 30. 10. 2020

36/410I20

I'

Josef Šrámek Pavel Řsha

starosta místostarosta

  



nan.“ Statutáml město Ostrava

“1‘1? Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu   

36/410I20 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

přemšenl provozu mateřské školy vpřispévkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

— Lhotka, v době od 2. listopadu 2020 do 6. listopadu 2020, podle ustanovení § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého

materiálu,

2)souh|aaí

s přerušenim provozu mateřské školy vpřispěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola

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

Ostrava — Lhotka, v době 2. listopadu 2020 do 6. listopadu 2020, s ohledem na úvažný

epidemiologický stav, karanténu a personální situaci v mateřské škole, dle předloženého materiálu.

36. schůze RMOb Lhotka, 30. 10. 2020



“a. É. Statutární město Ostrava

„= Městský obvod Lhotka

'. rada městského obvodu  

Usnesení

37. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 23. 11. 2020

37/411/20 - 37/439/20

  
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta



Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

5%.": Statutární město Ostrava 37. schůze RMOb Lhotka. 23. 11. 2020

37/411/20 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

„projednala

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně úvazná vyhláška statutárního města

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

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu,

podetel návrhu: Statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

—Moravská Ostrava,

2)souh|así

s návrhem obecně závazné vyhlášky, heron se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška stanltámího

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

37/412120 STA M.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

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

A DOHODA o UMÍSTĚNÍ STAVBY ě. IP-12-8027478 / V3002“ na pozemcích parc. č. 864

a parc. č. 887/3, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

mezi:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/148, 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 na základě plné moci ev. č. PM/II - 166/2019:

Jan Ondruš

Luční 463/2, 747 18

IČO 46091858, DIČ

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

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

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

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

věcného břemene.

2) z m o o tt u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. prosinec 2020

2/14
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5.3.1 Statutární měao Ostrava , 23 11 2 2

% Městský obvod Lhotka 37. schuze RMOb Lhotka. . . 0 o

rada městského obvodu

37/413/20 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“vydává

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemcích

parc. č. 775/3 a parc. č. 776/3, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, kmístní

komunikaci na pozemcích parc. č. 775/3, parc. č. 776/3, parc. č. 864 a pane. č. 887/3, vše v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. U Splavu, v místě napojení na pozemcích

parc. č. 775/3 a parc. č. 776/3, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci

stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 775/3 & parc. č. 776/3, vše v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:_pmsuednictvtm spolecnosti
PREFAST cz s.r.o., I 0 06472966, Holandská 878/2, 639 00 Brno - Štýřice.

371414120 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|s

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 775/3, parc. č. 864

a parc. č. 887/3, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. U Splavu, za účelem

umístění přípojky na splaškovou kanalizaci v silničním pozemku na pozemcích parc. č. 775/3,

parc. č. 864, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostřednictvím společností

PREFAST CZ s.r.o., IČO 06472966, Holandská 878/2, 639 00 Brno — Štýřice.

37/415/20 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na.pozemcích parc. č. 475/8 a parc. č. 875,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Pod Vysílačem, za účel- provádění

stavebních prací vrámci stavby přípojky na splaškovou kanalizaci pro stavbu rodinného domu

na pozemku parc. č. 134/3 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu,

žadatel: SUBLAND-TECH s.r.o., IČO 28592611, Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice.

31/416/20 STA M.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“vydává

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 95/1 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, přes pozemek parc. č. 94/5 v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, k místní komunikací na pozemku parc. č. 877/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, ul. Televizní, vrámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 95/1 v katastrálním

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

žadatel:—

3/14 J, ;.;.' f; : .,



3534.94 Statutární Město 03m“ 37. schůze RMOb Lhotka, 23. 11. 2020
Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

37l417l20 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA O DÍLO“ na akci “Zimní údržba 2020 2022“,

dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Osu-ava — Mariánské Hory

IČO 25396544, DIČ CZ25396544

a objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/143., 72528 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

Cena 590,— Kč bez daně z přidané hodnoty za 1 hodinu práce.

2) z m o c ň uj &

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. listopad 2020

37I418I20 STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

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

dárce:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZ00845451

a obdarovaný:

Cena daru ve výši 5 000,00 Kč.
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ní:-„ Statutární město Ostrava
hů RM tka 23 11.2020

3'3 Městský obvod Lhotka 37-“ == Ob Lho . .

rada městského obvodu

2) z m o :: ň uj e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. listopad 2020

37/41 9/20 STA M.č. 9

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 úsadách stanovení úhrad a licenčních

odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

pro účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, dle předloženého materiálu.

37/420l20 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

1)schve|u]e

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na 1. čtvrtletí 2021:

11. leden 2021 1. únor 2021 22. únor 2021 8. březen 2021 29. březen 2021

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na I. čtvrtletí 2021:

22. březen 2021

37/421120 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

svěření pozemků parc. č. 419/3 & parc. č. 419/4, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy městskému obvodu, dle předloženého

materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko ke svěření pozemků parc. č. 419/3

a parc. č. 419/4, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního

města Ostravy městskému obvodu, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit svěřm pozemků parc. č. 419/3 & parc. č. 419/4,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví stamtámího města Ostravy

městskému obvodu, dle předloženého materiálu, k vydání souhlasného stanoviska na zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020
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   ĚÉ;LT$É$£WW 37. schůze RMOb Lhotka, 23. 11. 2020

3' rada městského obvodu

37/422120 FIN m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 18 roku 2020 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

snížení výdalů

§ 3745 pol. Sxxx - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 73 000

navýšení výdajů

§ 3412 pol. Sxxx - Sportovní zařízení v majetku obce 73 000

2)

navýšení příjmů

§ 3639 pol. 311x - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 54 000

navýšenl výdajů

§ 3412 pol. 5xxx - Sportovní zařízení v majetku obce 38 000

Ostatní finanční operace (odvod DPH z prodeje

§ 6399 POL 5"“ ' dlouhodobého majetku na FÚ) 16 00°

celkem navýšení výdajů 54 000

2) u kl á d a

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

rozpočtového opatření č. 18 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 30. listopad 2020

37I423IZO FIN m.č. 13

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

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

Lhotka pro rok 2021“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení úsady “Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu

Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka pro rok 2021“, dle předloženého materiálu,

6/14
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rada městského obvodu

3) u kl á d a

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

města Ostravy - městského obvodu Lhotka pro rok 2021“, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

371424120 FIN m.č. 14

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

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

na rok 2021“, dle předloženého materiálu,

2)doporuěu]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutámího

města Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2021“, dle předloženého materiálu,

3) u k I á d á

starostovi městského obvodu předložit pravidla “Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města

Ostravy — městského obvodu Lhotka na rok 2021“, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

37I425I20 FIN M.č. 15

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2021“

včetně komentáře “Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2021“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení rozpočet statutárního města Ostrava-městského obvodu

Lhotka na rok 2021 dle návrhu rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského

obvodu Lhotka na rok 2021“, dle předloženého materiálu,

3)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke vzetí na vědomí komentář “Komentář knávrhu rozpočtu

pro rok 2021“, dle předloženého materiálu,
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rada městského obvodu

 

4)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu pověřit úsek rozpočtu a finančního hospodaření provádět rozpis

rozpočtu včetně technických změn rozpočtu, dle předloženého materiálu,

zodpovědná osoba: _

5)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu Statutárního města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2021“, dle předloženého materiálu, ke schválení

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

“Komentář knávrhu rozpočtu pro rok 2021“, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

na medání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 3) tohoto usnesení, a pověření úleku

rozpočtu a finančního 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: 11. prosinec 2020

37/426120 FIN MJ.. 16

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města

Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2022 - 2024“, dle předloženého materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení střednědobý výhled rozpočtu statutárního města

Ostrava-městského obvodu Lhotka na léta 2022 — 2024, dle návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

“Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka

na léta 2022 - 2024“, dle předloženého materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu “Návrh Sířednědobého

výhledu rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na léta 2022 - 2024“,

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

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 1 1. prosinec 2020

37I427I20 FIN m.č. 17

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

plán účetního odpisu “Plán účetního odpisu majetku v období 2021 - kumulováno dle referátů a účtů

evidence“, dle předloženého materiálu.
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Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

37/428120 STA M.č. 18

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2021“ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, na rok 2021, dle předloženého materiálu,

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení rozpočet příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, rm rok 2021, dle návrhu rozpočtu “Návrh

rozpočtu rok 2021“, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu “Návrh rozpočtu rok 2021“ příspěvkové

organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, na rok 2021,

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

dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

37l429l20 STA m.č. 19

Rada městského obvodu Lhotka

1)pro]ednala

střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled na rok 2022 a 2023“ příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu,

navrhovatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Ihotka, příspěvková organizace, IČO 70989460,

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled

na rok 2022 a 2023“ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka,

příspěvková organizace, dle předloženého materiálu,

3) u k I á d á

starostovi městského obvodu předložit střednědobý výhled rozpočtu “Střednědobý výhled

na rok 2022 a 2023“ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 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: 11. prosinec 2020

9/14
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rada městského obvodu

37/430120 ' STA m.č. 20

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

plán účetních odpisů “PLÁN ÚČETNÍCH ODPISÚ rok 2021“ příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola 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.

37/431120 STA M.č. 21

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka, vmzsahu a způsobu dle návrhů “Návrh na vyřazení DDI-IM ZŠ“,

“NávrhnavyřazeníDDI-Ilví Z “a“Névrhnavyi‘azeniDDI-IM MS“, dle předloženého materiálu,

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka,

2)jmenu]e

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

protokol, ve složení:

předseda:

členové:

 

37l432I20 STA M.č. 22

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině “Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové

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

materiálu,

2)doporuču]e

mstupitelstvu městského obvodu schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině “Dodatek č. 6 ke Zřizovací

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

dle předloženého materiálu,
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Městský obvod Lhotka
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rada městského obvodu

3)uk|ádú

starostovi městského obvodu předlóžit návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině

“Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99“, dle předloženého materiálu, na zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

37/433120 STA m.č. 23

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

mimořádnou odměnu paní Mgr. Naděždě Šimíčkové, ředitelce příspěvkové organimce Základní

škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, IČO 70989460, Těsnohlídkova 99/11,

725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

311434120 STA m.č. 24

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

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

městského obvodu v roce 2020“ ze dne 19. listopadu 2020 pod č. j. SMO/S48751/20/IAK/Juch

a sp. zn. S-SMO/548736/20/IAK a opatření “Opatření kodstranění zjištěných nedostatků",

dle předloženého materiálu,

2) p I' ij [ m á

opatření “Opatření k odstranění zjištěných nedostatků ", dle předloženého materiálu,

3) u k | á d á

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

a kontmly, písemné sdělení o přijatém opatření k odstanění zjištěných nedostatků v návaznosti

na bod 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 7. prosinec 2020

4)bere na vědomí

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

městského obvodu v roce 2020“ ze dne 19. listopadu 2020 pod č. j. SMO/S48751/20/IAK/Juch

& sp. zn. S-SMO/548736/20/IAK, dle předloženého materiálu

11/14
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rada městského obvodu

 

annuus

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

systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2020“, dle předloženého materiálu, ke vzetí

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 11. prosinec 2020

37/435/20 STA m.č. 25

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

úpis č. 9 zemsedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 9 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

termín: 11. prosinec 2020

37l436I20 STA M.č. 26

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zápis č. 9 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2)uk|édé

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 9 ze msedání 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: 11. prosinec 2020

37l437l20 STA m.č. 27

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o hv a I u ] o

návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 11. prosince 2020 v 18:00 hodin ve Víceúčelové sportovní hale Lhotka, Petřkovická 410/2551,

725 28 Ostrava — Lhotka

12114
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Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

šáh 5mm“ město Ostrava 37. schůze RMOb Lhotka, za. 11. 2020

Návrh programu:

1. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. “Žádost o součinnost ve věci převodu zastávkových přístřešku“

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

4. Návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 521/8 vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava

5. Prodej pozemku parc. č. 218/2 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava

6. Svěření pozemků parc. č. 419/3 a parc. č. 419/4, vše vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy městskému obvodu

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

Lhotka pro rok 2021“

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

narok 2021“

9. “Návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Lhotka na rok 2021“ včetně

komentáře k návrhu rozpočtu pro rok 2021

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

Lhotka na léta 2022 - 2024“

11. Výroční zpráva o činnosti školy a školní rok 2019/2020

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

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

12. “Návrh rozpočtu rok 2021“

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

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

13. “Střednědobý výhled na rok 2022 a 2023“

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

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

14. Návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině “Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka,

Těsnohlídkova 99“

15. “Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti & účinnosti systému finanční kontroly městského

obvodu v roce 2020“

16. Zápis č. 9 ze zasedání Enančního výboru

17. Zápis č. 9 ze zasedání kontrolního výboru

18. Organizačnízáležitosti arůznéinformace
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Ég_ Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

371438120
STA m.č. 28

Rada městského obvodu Lhotka

1) s o u h I a s I

s vydáváním periodického tisku “ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA“ s periodicitou
4x ročně mpsaného pod přiděleným evidenčním číslem MK ČR E 24046 do evidence periodického

tislm vedeném Ministerstvem kultury, dle předloženého materiálu.

37I439I20
STA M.č. 29

Rada městského obvodu Lhotka

1)bore na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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- _w. Statutární město Ostrava

%" “ Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

38. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 28. 12. 2020

38/440I20

  
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta



" Statutám'mmo 03m“ a RMOb Lh tka 2 .12. 2020
is Městský obvod Lhotka 3 '“hů“ ° ' a

rada městského obvodu

samo/zo FIN M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

měnu rozpočtového opatření č. 20 roku 2020 statutárního města Osnova-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snižení příjmů

ÚZ 3590 PřeVOdy mezi ltatutárním město- a městskými

§ 6330 pol. 4251 org 612 obvody - neúčelová investiční dotace z rozpočtu 953 000

města

snížení kapltálových výdajů

§ xxxx pol. 6xxx ÚZ 3590 neůčelové kapitálové výdaje 953 000

2) u k l á d á

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

rozpočtového opatření č. 20 roku 2020, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. prosinec 2020
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