
a“ D- Statutární město Ostrava

!$“ “ Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

39. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 11. 01. 2021

39/441I21 - 391454121

 

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta
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  *.'—=ng Městský obvod Lhotka ' "hůl“ Ob " ° ' ' 01' 2
"" rada městského obvodu

39/441121 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o poskytnutí finančního daru/individuální dotace pro rok 2021 na projekt Poradna

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“, dle předloženého materiálu,

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

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

2)rozhodla

neposkytnout íinančnl dar nebo individuální dotaci pro rok 2021 na projekt “PORADNA PRO OSOBY

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM osmv dle předloženého materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout finanční dar nebo individuální dotaci pro rok 2021 na projekt

“PORADNAPRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA“.

39/442121 STA ME. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ o ZŘÍZENÍ VĚCNÉI-IO BŘEMENE

A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IP-12-8027673/2, Ostrava-Lhotka, Televizní, p.č. 9511, kNN“

na pozemku parc. č. 877/1 vkatastnilním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého

materiálu, mc.:

strana budoucí povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ CZOO845451

a strana budouci 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 - 034/2020:

Eltrab Group s.r.o.

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady

IČO 05060761, DIČ CZ05060761

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

břem-e & 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.
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Městský obvod Lhotka

igi Statutární město Ostrava 39. schůze RMOb Lhotka, 11. 01. 2021

rada městského obvodu

2) z m o c tt u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 29. leden 2021

39/443121 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

zápis “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“ a období od 1. ledna 2020

do 30. září 2020, dle předloženého materiálu,

podatel: Statutární město Ostrava, magistrát, Prokešovo námestí 1803/8, 702 00 Ostrava

—Moravská Ostrava,

auditorské společnost: BDO Audit s.r.o., IČO 45314381, V parku 2316/12, 148 00 Praha 4 — Chodov,

2)doporučujo

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

hospodaření“ za období od 1. ledna 2020 do 30. září 2020, dle předloženého materiálu,

3) u k | a d &

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

za období od 1. ledna 2020 do 30. září 2020, dle předloženého materiálu, ke vzetí na vědomí

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

39l444121 STA M.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

neinvestiční účelový příspěvek pro rok 2021 k rozvoji knihovny v Ostravě — Hošťálkovicích ve výši

6 500,-- Kč, dle předloženého materiálu,

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

Ostrava — Moravská Ostrava.

Příspěvek ve výši cca 5 000,-- Kč bude použit k doplnění knihovního fondu o aktuální literaturu všech

žánrů pro všechny věkové kategorie. Dále bude příspěvek ve výši cca 1 500,-- Kč sloužit k rozvoji

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

dílen a soutěží.
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Městský obvod Lhotka

%;- l. Statutární město Ostrava 39. schůze RMOb Lhotka, 11. 01. 2021

rada městského obvodu

39I445l21 STA M.ě. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “Novostavba RD, p.č. 398, 399/2,

k.ú. Lhotka u Ostravy" na pozemcích parc. č. 398 & parc. č. 399/2, vše vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící a podmiňující flmkci rodinného domu,

dle výkresu č. PRO-11166-E1.1 “Souhlas se stavbou - §184a“, dle předloženého materiálu,

mmI-.---------lmmmmm

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

2)souh|eeí

s umístěním stavby přípojky na splaškovou kanalizací v silničním pozemku na místní komunikací

na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 888, všekatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ul. Kamínky, vrámci stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 398 a parc. č. 399/2,

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

39l448l21 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

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 mládeží“ projekt “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených

pro veřejnosť', na základě vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferu z rozpočtu statutámího

města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2021, dle předloženého

materiálu,

2)uklada

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

dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

mmmmma III-III.-
termín: 12. únor 2021

3) z m o c tt u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 12. únor 2021

nemnoha!
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Městský obvod Lhotka

ggg Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

391447121 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhodla

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 166 & parc. č. 878/2,

vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 111. Televizní, za účelem umístěni

vodovodní přípojky a přípojky na splaškovou kanalizací v silničním pozemku v rámci stavby

rodinného domu na pozemku parc. č. 167/6 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostrednictvim Ing. Martina Grym
IČO 01624237, č. p. 277, 747 68 Kyjovice.

391448I21 STA m.č. a

Rada městského obvodu Lhotka

1)souhlasí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

na pozemku parc. č. 167/6 k.ú. Lhotka u Ostravy" na pozemku parc. č. 167/6 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, včetně staveb plnící a podmiňude funkci rodinného damn,

dle výkresu č. DSP-C-102 “Koordinační situační výkresů dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostřednictvím Ing. Martina Grygara,

IČO 01624237, č. p. 277, 747 68 Kyjovioe.

39I449I21 STA m.č. 9

Rada městského obvodu Lhotka

nvydévé

souhlasné stanovisko o povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 167/6 v katastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, přes pozemek parc. č. 892 v katastrále územi Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, kmístní komunikaci na pozemcích parc. č. 166 a parc. č. 878/2, vše vkatasu'álním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Televizní, v místě napojení na pozemku parc. č. 166

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vrámci stavby rodinného domu na pozemku

parc. č. 167/6 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel:_prostřednictvím Ing. Martina Grygara,

IČO 01624237, č. p. 277, 747 68 Kyjovice.

39l450l21 STA m.č. 10

Rada městského obvodu Lhotka

“bere na vědomí

zprávu “Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti voblasti poskytování informací v souladu

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

pozděj ších předpisů“, dle předloženého materiálu.

1311311? It"-ě.. 14311—63531.
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Městský obvod Lhotka

%$ smmám' "'““ “""“ 39. schůze RMOb Lhotka, 11. 01. 2021

rada městského obvodu

39/451I21 STA m.č. 11

Rada městského obvodu Lhotka

"schvaluje

platový Výmčr paní Mgr. Naděždě Šimíčkové, ředitelce příspěvkové organice Základní

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

725 28 Ostrava — Lhotka, dle předloženého materiálu.

39l452l21 FIN m.č. 12

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 1 roku 2021 statutámího města Ostrava—městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení výdajů

§ 6171 pol. Sxxx - Místní správa 20 000

navýšení výdajů

§ 4399 pol. 5xxx - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky 20 000

zaměstnanosti (SENIOR EXPRESS

HOŠTÁLKOVICE)

2) u kl á d á

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

rozpočtového opatření č. 1 roku 2021, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek"

termín. 29. leden 2021

391453121 STA m.č. 13

Rada mistokóho obvodu Lhotka

"rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce “Prodloužení mtmbnění potoka",

na pozemcích parc. č. 166 a parc. č. 892, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

dle předloženého materiálu,

2) p o v č 1' u ] e

paní_,referentku úseku stavebního a komunálních služeb, realizací výběrového řízení

na akci “Prodloužení zatrubnční potoka“, na pozemcích parc. č. 166 & parc. č. 892, vše v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: _

Qathnnn
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Městský obvod Lhotka

ggg Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

39l454l21 STA

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organiuční úležitosti a různé informace.

39. schůze RMOb Lhotka. 11. 01. 2021

M.č. 14



D. Statutární město Ostrava

%“ ' Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

40. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 01. 02. 2021

40/455I21 - 40/461I21

 

_1
Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta



Městský obvod Lhotka

{3:1 Stamm" město ostrava 40. schůze RMOb Lhotka, 01. 02. 2021

rada městského obvodu

401455121 STA Me!. 1

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 1 — Staré Město,

2) r o z h o d I a

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

dne 10. března 2021 na budově úřadu městského obvodu nebo na jiném čestném místě,

dle předloženého materiálu.

401456121 STA M.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o poskytnutí individuální dotace”, dle předloženého materiálu,

žadatel: Péče srdcem, z.ú., IČO 04629531, Mírová 98/18, 703 00 Ostrava —- Vítkovice,

2) r o : h o d I a

neposkytnout individuální dotaci pro mk 2021 na projekt “Osobní asistence Péče srdcem v městském

obvodu Lhotka 2021“, dle předloženého materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout individuální dotaci pro rok 2021 na projekt “Osobní asistence

Péče srdcem v městském obvodu Lhotka 2021.

401457121 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)ro:hodla

o uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě “Dodatek č. l k licenční smlouvě VP_2020_55447

ze dne 29.06.2020”, dle předloženého materiálu, mezi:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka“

U Splavu 76/1411, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ czoos45451

a

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

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

IČO 63839997, DIČ C263839997

Autorská odměna se sjednává ve výši 5 374,94 Kč včetně daně z přidané hodnoty a je snížena oproti

původní licenční smlouvě o částku ve výši 2 352,85 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

2/4
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tgf- Statutární město Ostrava

:1. p- Městský obvod Lhotka

.¢ rada městského obvodu

 

2) z m o c ň u] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 26. únor 2021

40l458I21 STA Mt. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

zprávu “Zpráva o výsledcích finančních kontrol statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka

za rok 2020“, dle předloženého materiálu.

401459121 FIN m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změny rozpočtového opatření č. 2 roku 2021 statutárního města Oman-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

1)

snížení výdqiů

, . . . -100 000
§ 2212 pol. 6xxx UZ 3590 S1ln1ce (Místní komumkace)

navýšení výdqlů

§ 3119 pol. 6xxx ÚZ 3590 Ostatní záležitosti š základního vzdělávání 100 000

k Z tkaORG 12 (plynový otel II do Lho )

2)

snížení výdajů

§ 3745 pol. Sxxx - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -25 000

navýšení výdnlů

§ 2212 pol. 5xxx - Silnice (Místní komunikace) 25 000

2) u k I á d á

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

rozpočtového opatření č. 2 roku 2021, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 26. únor 2021

3/4
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40. schůze RMOb Lhotka, 01. 02. 2021



. ' L , . 2. 2Městský obvod Lhotka 40 schuze RMOb hotka 01 0 021

%); Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

401460121 STA M.č. B

Rad: městského obvodu Lhotka

“schvaluje

statut periodického tisku “ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA“ s periodicitou 4x ročně

zapsaného pod přiděleným evidončnňn číslem MK ČR E 24046 do evid-ce periodického tisku

vedeném Ministerstvem kultury, dle předloženého materiálu.

401461121 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.

4/4
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L" Statutární město Ostrava

Š' * Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

41. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 08. 02. 2021

411462121 - 411463121

Josef Šrámek Pavel Řeha

starosta místostarosta



Statutámf město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

na
LČĚ

  

41/462121 STA M.ě. 1

Rada městského obvodu Lhotka

“souhlasí

vrámci spolupráce při přípravě a zajištění projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání

ORP Ostrava III“ zoperačního programu “Výzkum, vývoj a vzdělávání“, aby se příspěvková

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

Těsnohlídkova 99/11, 725 28 Ostrava — Lhotka, zapojila do projektu “Místní akční plán rozvoje

vzdělávání ORP Ostrava III“, jehož cílem je podpora společného plánování v území správního obvodu

obce s rozšířenou působností Ostrava vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání vmateřských

& základních školách, dle předloženého materiálu,

žadatel: Statutární město Ostrava, magistrát, odbor školství a sportu, Prokešovo náměstí 1803/8,

702 00 Ostrava — Moravská Ostrava.

411463121 ' FIN M.ě. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 3 roku 2021 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení výdajů

§ 6171 pol. 5xxx - činnost místní správy 40 000

navýšení výdajů

§ 2212 pol. Sxxx - Silnice (Místní komunikace) 40 000

2) u k | a d á

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

rozpočtového opatření č. 3 roku 2021, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 26. únor 2021
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„ Statutární město Ostrava

‘3‘ Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

 

Usnesení

42. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 22. 02. 2021

421464121 - 42/471/21

 

Josef Šrámek Pavol Řeha

starosta místostarosta
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Městský obvod Lhotka

%$ S'a'm‘m‘ "I‘m Osm“ 42. schůze RMOb Lhotka, 22. 02. 2021

I rada městského obvodu

42/464/21 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

Ing. Tomáš Korner

Hluboká 882/15b, 725 29 Ostra — Petřkovice

IČO 87574250,mů

a objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s4s1

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění ve smlouvě o dílo uzavřené dne 25. února 2020,

ve které se zhotovitel zavázal zhotovit a předat objednateli samostatné funkční dílo,

jež je předmětem jeho plnění provedení stavby “Revitalimce zeleně u rybníku ul. Kamínky“, původní

zhotovitel Ing. Kristián Korner, IČO 11524162, Hluboké. 882/15b, 725 29 Ostrava — Petřkovice,

na nového zhotovitele.

2) z m o 0 h u ] e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 26. únor 2021

42/465121 STA m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pozemku parc. č. 685/65 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Stará čtvrť, za účelem provádění stavebních prací v rámci realizace

stavby “Ostrava-Lhotka 688/28, příp. NNk”, dle předloženého materiálu,

žadatel: 'I'RABBAU a.s., IČO 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady.

42/466l21 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

výpis usnesení z 10. zasedání komise rady města “Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná

a heraldická“ ze dne 5. února 2021, dle předloženého materiálu,

215 .___



Městský obvod Lhotka

%;; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

2)doporuěujo

zastupitelstvu městského obvodu pojmenovat ulici na pozemku parc. č. 730/15 vkatasu'álním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, názvem “Pod Lesem“, ulici na pozemcích parc. č. 461, parc. č. 462/1

& parc. č. 462/2, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Osu-ava, 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)ukládá

starostovi městského obvodu předložit nové pojmenování ulic v městském obvodu, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

42/467I21 STA m.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

“rozhodla

o umvření smlouvy “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ na pozemcích

parc. č. 3 a parc. č. 4, vše vkatastrálním 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:

Dial Telecom, a.s.

Křižíkova 237/36a,186 00 Praha 8 — Karlín

IČO 28175492, DIČ CZ28175492

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

služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 400,-- Kč za běžný meu- + daň z přidané

hodnoty v ákonné výši v rozsahu, ldzerý bude pro účely služebnosti inženýrské sítě vymezen

geometrickým plánem, jenž bude vyhotoven po geometrickém zaměření stavby a stane se nedílnou

součástí samotné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

2) z m o c ň u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2021
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%;; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

42/468I21 STA M.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

protokol “PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u úřadu městského

obvodu Oshava-Lhotka“, dle předloženého materiálu,

2)doporučujo

zastupitelstvu městského obvodu ke vzetí na vědomí protokol “PROTOKOL o kontrole výkonu

samostatné působnosti provedené u úřadu městského obvodu Ostrava-Lhotka“, dle předloženého

materiálu,

3)ukládá

starostovi městského obvodu předložit protokol “PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné

působnosti provedené u úřadu městského obvodu Ostrava-Lhotka“, dle předloženého materiálu,

ke vzetí na vědomí na msodání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

42/469I21 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

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

zatrubnění potoka“, na pozemcích parc. č. 166 a parc. č. 892, vše v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, dle předložené cenové nabídky, dle předloženého materiálu, mezi:

zhotovitel:

KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 26826470, DIČ CZ26826470

a objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s4s1

Cena díla bez daně z přidané hodnoty ve výši 129 903,09 Kč.

2) z m o o tt u i o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 31. březen 2021
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EEA Statutámíměsto Ostrava 42 h R 2vi! Méstsky obvod Lhotka .so ůzo MOb Lhotka, 22. oz. 20 1

rada městského obvodu   

42/470I21
STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

“projednala

žádost “Žádost o odkoupení pozemků“ o odkoupení pozemku parc. č. 424 vkatastrálním území
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 343 m2,
pozemku parc. č. 896/3 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 6081 m2, pozemku parc. č. 903/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec
Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 74191 m2, pozemku parc. č. 903/8 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku mstavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2
v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a části pozemku parc. č. 895/3 vkatastrálním
území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1461 m2, dle návrhu
geometrického plánu č. 1089-8/2021 je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 895/5
v katastrálním území Lhotka u Ostra , obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

žadatel: OMLUX REALITY s.r.o., IČO 29442907, Pod Vysílaěem 422/31, 725 28 Ostrava
—Lhotka,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na záměr prodeje pozemku parc. č. 424
v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 343 m2,
pozemku parc. č. 896/3 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 6081 m2, pozemku parc. č. 903/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec
Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 74191 m2, pozemku parc. č. 903/8 vkatastrálním
území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2
v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a části pozemku parc. č. 895/3 vkatastrálním
území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1461 m2, dle návrhu
geometrického plánu č. 1089-8/2021 je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 895/5
v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

3)uk|ádá

starostovi městského obvodu předložit návrh na Ama- prodeje pozemků parc. č. 424, parc. č. 896/3,
parc. č. 903/5, parc. č. 903/8, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a části
pozemku parc. č. 895/3 vkatasu'álním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 1461 m2,
dle návrhu geometrického plánu ě. 1089-8/2021 je část pozemku nové označená jako pozemek
parc. č. 895/5 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,
ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle bodu 2) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

42l471l21
STA m.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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ů .x Statutární město Ostrava

%“" Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

43. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 08. 03. 2021

43l472l21 - 43l480l21

Josef Šrámek Pavel Řoha

starosta místostarosta
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Městský obvod Lhotka

%“i. Smutám' město 09mm 43. schůze RMOb Lhotka. oa. 03. 2021

rada městského obvodu

431412121 STA m.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)projednala

žádost “Žádost o poskytnutí ňnančního daru/dotace občanovi s trvalým pobytem ve Vašem městě“,

dle předloženého materiálu,

žadatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO 70630551, č. p. 202, 747 67 Hrabyně,

2) r o 2 h o d l a

neposkytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2021 na poskytování služeb sociální péče

pro využití podpory a zkvalitnění života osob se zdravotním postižením, dle předloženého materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2021 na poskytování

služeb sociální péče pro využití podpory a zkvalitnění života osob se zdravotním postižením

43/473121 FIN m.č. 2

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 4 roku 2021 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 - účelová neinvestiční dotace

z rozpočtu města

navýšení výdajů

§ 3319 pol. Sxxx ÚZ 7102 Ostatní záležitosti kultury (Honění krále 2021) 100 000

2) u kl á d á

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

rozpočtového opatření č. 4 roku 2021, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek,_

termín: 31. březen 2021

43/474121 STA M.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

termíny konání schůze Rady městského obvodu Lhotka na ll. čtvrtletí 2021:

26. duben 2021 17. květen 2021 7. červen 2021 28. červen 2021

2/6
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Městský obvod Lhotka

%;; Statutáml město Ostrava

rada městského obvodu

a termín zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka na II. čtvrtletí 2021:

21. červen 2021

431475121 STA M.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

nabytí částí pozemků parc. č. 370/1, parc. č. 371, parc. č. 372/1, pane. č. 735/2, parc. č. 856/1,

vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 1085-327/2020

je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 370/4 V katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 371/2 v katastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 372/6 vkatastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 735/12

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je část pozemku nově označená jako pozemek

parc. č. 856/7 vkatastrúlním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a část pozemku nově omačená

jako pozemek parc. č. 856/8 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví

statutárního města Ostravy a následného svěření městskému obvodu, a svěření části pozemku

parc. č. 374/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického

plánu č. 1085-327/2020 je část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 374/10 vkataslrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy městskému obvodu,

včetně podaného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, kterým bude

bezodkladně dokončen zápis nově vznikajících pozemků do katastru nemovitostí, dle předloženého

materiálu,

2)doporuču]e

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k nabytí částí pozemků parc. č. 370/1,

parc. č. 371, parc. č. 372/1, parc. č. 735/2, parc. č. 856/1, vše v katastrále území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 1085-327/2020 je část pozemku nově označená

jako pozemek parc. č. 370/4 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, část pozemku nově

označená jako pozemek parc. č. 371/2 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 372/6 v katastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, a část pozemku nově označená jako pozemek parc. č. 735/12 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, je část pozemlor nově označená jako pozemek parc. č. 856/7

v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a část pozemku nově označená jako pozemek

parc. č. 856/8 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města

Ostravy a následného svěření městskému obvodu, a svěření části pozemku parc. č. 374/1 v katastrálním

území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 1085-327/2020 je část pozemlm

nově označená jako pozemek parc. č. 374/10 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy městskému obvodu, respeldive v souladu s podaným

ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, kterým bude bezodkladně

dokončen zápis nově vznikajících pozemků parc. č. 370/4, parc. č. 371/2, parc. č. 372/6,

pare. č. 374/10, parc. č. 735/12, parc. č. 856/7, parc. č. 856/8, vše vkatastrálním území Lhotka

u Ostravy, obec Ostrava, do katastru nemovitostí zakládající se na změně druhu a ůsobu využítí

pozemku s výsledkem stavební činnosti v rámci realizace akce “Pěší propojení ČTYŘszSTEK — LÍPA

SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovic “, dle předloženého materiálu,
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- ..‘L Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

mukládá

starostovi městského obvodu na základě podaného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu

do katastru nemovitostí, kterým bude bezodkladně dokončen zápis nově vznikajících pozemků

do katastru nemovitostí, předložit nabytí pozemků parc. č. 370/4, parc. č. 371/2, parc. č. 372/6,

parc. č. 735/12, parc. č. 856/7, parc. č. 856/8, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy a následného svěření městskému obvodu,

a svěření pozemku parc. č. 374/10 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví

statutárního města Ostravy městskému obvodu, dle předloženého materiálu, kvydání souhlasného

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

43/476l21 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

"projednala

návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině “Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové

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

materiálu,

2)doporuču]o

zastupitelstvu městského obvodu schválit dodatek č. 7 ke ůzovací listině “Dodatek č. 7 ke Zřizovací

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

dle předloženého materiálu,

„ukládá

starostovi městského obvodu předložit návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině

“Dodatek č. 7 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: 22. březen 2021

43I477I21 STA m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

1)boro na vědomí

zápis č. 10 ze zasedání kontrolního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u kl á d &

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 10 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. březen 2021
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3g Městský obvod Lhotka 8° "ze ' '

' “' rada městského obvodu

„
:

43478121 ' STA M.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

fibers na vědomí

zápis č. 10 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého materiálu,

2) u k I á d á

starostovi městského obvodu předložit zápis č. 10 ze zasedání finančního výboru, dle předloženého

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

usnesení

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 22. březen 2021

43/479121 STA M.č. 8

Rada městského obvodu Lhotka

„schvaluje

návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, které se uskuteční

dne 22. března 2021 v 18:00 hodin ve Víceúčelové sportovní hale Lhotka, Petřkowdcká 410/253,

725 28 Ostrava — Lhotka

Návrh programu:

Zahájení

Složení slibu člena zastupitelstva městského obvodu

l. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení způsobu volby a volebního řádu 13. zasedání zastupitelstva městského

obvodu

4. Volba předsedy a členů volební komise

5. Volba člena rady městského obvodu

6. “Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření“ za období od 1. ledna 2020

do 30.2áří2020

7. “PROTOKOL o kontrole výkonu samostamé působnosti provedené u úřadu městského obvodu

Ostrava-Lhotka“

8. Nové pojmenování ulic v městském obvodu

9. Návrh na záměr prodeje pozemků parc. č. 424, parc. č. 896/3, parc. č. 903/5, parc. č. 903/8,

vše vkatastnílním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a části pozemku parc. č. 895/3

vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, o výměře 1461 m, dle návrhu

geometrického plánu č. 1089-8/2021 je část pozemku nově označená jako pozemek

parc.č. 895/5 v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
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'- Statutámf město Ostrava

Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

10. Nabytí pozemků parc. č. 370/4, parc. č. 371/2, parc. č. 372/6, parc. č. 735/12, parc. č. 856/7,

parc. č. 856/8, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostravy a následného svěření městskému obvodu,

a svěření pozemku parc. č. 374/10 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy městskému obvodu

11. Návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině “Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka,

Těsnohlídkova 99“

12. Zápis č. 10 ze zasedání kontrolního výboru

13. Zápis č. 10 ze msedfini finančního výboru

14. Orgamza'čnízáležitostiarůzné 1nformace'

431480l21 STA Mb. 9

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

organizační úležitosti a různé informace.
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. :? Statutární město Ostrava

% “- Městský obvod Lhotka

rada městského obvodu

Usnesení

44. schůze Rady městského obvodu Lhotka

konané dne 29. 03. 2021

44/481I21 - 44/487I21

  
Josef Šrámek Pavel Reba

starosta místostarosta
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'. Městský obvod Lhotka

at. smutém' město 08m" 44. schůze RMOb Lhotka. 29. 03. 2021

rada městského obvodu

44I4B1I21 STA M.č. 1

Rada městského obvodu Lhotka

1)rozhod|a

o uzavření smlouvy “SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNĚHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

o. IV-12-8018387/1, Ostrava-Lhotka 400/1, 2RD, NNk“ na pozemcích pam. o. 861 a parc. č. 888,

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

strana povinná:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/1411, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZOOS45451

& strana 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/lI - 225/2019:

Ing. Martin Bai-teček

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 — Vinohrady

IČO 47195355, DIČ

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

na pozemcích parc. č. 861 & parc. č. 888, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

je vymezen v geometrickém plánu č. 1082-1198/2019 ze dne 12. ledna 2021, schváleném Katastrálním

úřadem pro Moravskoslenký kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne 18. ledna 2021

pod č. PGP-61/2021-807, kterýje 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. 1082-1198/2019 - 22 m x 400,-- Kč) za jednorázovou finanční úhradu ve výši 8 800,-- Kč

+ 21 % daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“), celkem 10 648,-- Kč včetně DPH.

2) z m o c ň u j e

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2021

4048221 STA M.ě. 2

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,

215
, W ,. __
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Městský obvod Lhotka

fig: Statutární město Ostrava 44. schůze RMOb Lhotka. 29. 03. 2021

rada městského obvodu

2)rozhodla

neposkytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2021 na provozní náklady související s činností

nadačního fondu, dle předloženého materiálu.

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

města Ostravy, není možné poskytnout finanční dar případně dotaci pro rok 2021 na provozní náklady

související s činností nadačního fondu.

44/483121 STA m.č. 3

Rada městského obvodu Lhotka

"souhlasí

s umístěním a provedením stavby rodinného domu “Rodinný dům + IS” na pozemku parc. č. 95/1

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

rodinného domu, dle předloženého materiálu,

žadash—

2)souh|asl

s umístěním stavby vodovodní přípojky v silničním pozemku na místní komunikaci na pozemcích

parc. č. 870 a parc. č. 887/1, vše vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Oslmva,

ul. Bobrovnická, v rámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 95/1 vkatastrálním území

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu,

3)oouhlasl

s umístěním stavby STL plynovodní přípojky vsilničním pozemku na místní komunikací

na pozemku parc. č. 877/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ul. Televizní,

v rámci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 95/1 vkatastrálním území Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, dle předloženého materiálu.

44(484121 STA M.č. 4

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o 2 h o d I a

o uzavření darovací smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

dárce:

TGI Money a.s.

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO 26878321 DIČ CZ26878321

a obdarovaný:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

U Splavu 76/148, 725 28 Ostrava — Lhotka

IČO 00845451, DIČ CZ00845451
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. h“ Ob Lhotka. 2. . 21
Městský obvod Lhotka 44 9° "“ RM 03 20

šílí Statutáml město Ostrava

rada městského obvodu

Dar 15 ks zlatých přívěsků — zvěrokruh znamení v celkové hodnotě 25 000,-- Kč

na společensko—kultumí akci “VÍTÁNÍ OBČÁNKÚ VE LHOTCE“ pořádanou statutárním městem

Ostrava-městským obvode. Lhotka.

2) z m o 0 H u ] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2021

441485121 STA m.č. 5

Rada městského obvodu Lhotka

1) r o : h o d I a

o uzavření rámcové smlouvy, dle předloženého materiálu, mezi:

kupující:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Lhotka

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

IČO 00845451, DIČ czoos4s451

a prodávající:

Ille service spol. s r.o.

Toužimská 856, 199 00 Praha 9 — Letňany

IČO 49824279, DIČ CZ49824279

Předmět- smluvního vztahu bude výpůjčka zásobníků hygienického zboží kupujícímu

a odběru hygienického zboží určeného knaplnění těchto zásobníků resp. prodej hygienického zboží

dle individuálních potřeb kupujícího (např. tekutého mýdla, toaletního papíru, papírových ručníků

atd.) i pravidelné odběry vůní do osvěžovače vzduchu.

Rámcová smlouva se umvírá na dobu 3 let od data uzavření této smlouvy.

2) z m o c ň u] o

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

zodpovědná osoba: Josef Šrámek

termín: 30. duben 2021
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44. h' RMO ka.2 .03. 2021
Městský obvod Lhotka “ "" “'"“ 9

%;; Statutární město Ostrava

rada městského obvodu

441488121 FIN m.č. 6

Rada městského obvodu Lhotka

“schvaluje

změnu rozpočtového opatření č. 5 roku 2021 statutárního města Ostrava-městského obvodu Lhotka,

dle předloženého materiálu, kterým se

snížení příjmů

převody mezi statutárním městem a městskými

§ 6330 pol. 4137 org. 512 obvody - neúčelová investiční dotace z rozpočtu 5 000

města

sníioní výdajů

§ 3745 pol. 5xxx Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 000

2) u kl á d :!

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

rozpočtového opatření č. 5 roku 2021, dle předloženého materiálu, dle bodu 1) tohoto usnesení

zodpovědná osoba: JosefŠrámek,—

termín: 31. březen 2021

441487121 STA m.č. 7

Rada městského obvodu Lhotka

1)bero na vědomí

organizační záležitosti a různé informace.
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