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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 22. listopadu 2010, 

čč. 1/1 – 20/1 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

1/1 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu za období 
od 1. 1. do 31. 10. 2010. 

2/1 1) Navrhuje zastupitelstvu městského obvodu zvolit členy finančního 
výboru pro funkční období 2010 – 2014: Ing. Petr Zádrapa (předseda), 
Ing. Jaroslav Ondruš a Ing. Libuše Pitnerová (členové), 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 2. zasedání zastupitelstva 

3/1 1) Navrhuje zastupitelstvu městského obvodu zvolit členy kontrolního 
výboru pro funkční období 2010 – 2014: Ing. Radim Závacký (předseda), 
Marcel Šotlík a Pavel Tichý (členové), 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 2. zasedání zastupitelstva 

4/1 1) Projednala návrh jednacího řádu výborů zastupitelstva měst. obvodu,  

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit jednací řád 
výborů zastupitelstva městského obvodu dle předloženého návrhu, 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 2. zasedání zastupitelstva 

5/1 1) Projednala návrh na stanovení pravidelných měsíčních odměn 
neuvolněným členům rady a předsedům výborů a komisí,  

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit výši pravidelných 
měsíčních odměn pro funkce: 

a. Místostarosta městského obvodu 7000,-- CZK, 
b. člen rady městského obvodu 1800,-- CZK, 
c. předseda výboru zastupitelstva městského obvodu 1200,-- CZK, 
d. předseda komise rady městského obvodu 1200,-- CZK. 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 2. zasedání zastupitelstva 

6/1 1) Projednala návrh rozpočtu městského obvodu na r. 2011 a návrh 
rozpočtového výhledu městského obvodu na rr. 2012 - 2014, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit:  

a) rozpočet v předložené podobě, 

b) svěřit radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová 
opatření do úhrnné výše 10% upraveného rozpočtu,  

c) schválit rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2012 – 2014 
v předložené podobě, 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 3. zasedání zastupitelstva 
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7/1 1) Ruší oprávnění Ladislava Holuši ke správě rozpočtu městského obvodu a 
k podepisování příkazů k úhradě z účtu městského obvodu, vedených u 
a.s. Česká spořitelna, 

2) pověřuje místostarostu městského obvodu Stanislava Pyše funkcí 
správce rozpočtu, 

3) schvaluje oprávnění místostarosty Stanislava Pyše k podepisování 
příkazů k úhradě z účtu městského obvodu, vedených u a.s. Česká 
spořitelna,  

4) ukládá finančnímu úseku úřadu zajistit realizaci změn v příslušných 
podpisových vzorech. 

O: Sylva Ondračková … T: Ihned 

8/1 1) Schvaluje návrh programu 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
dle předloženého materiálu, s termínem zasedání v pondělí 29.11.2010 
v 1700 hodin a místem konání v zasedací místnosti úřadu měst. obvodu, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh programu dle tohoto 
usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 2. zasedání 

9/1 1) Projednala žádost odboru legislativního a právního Magistrátu města 
Ostrava ze dne 1. 11. 2010 o vyjádření k návrhu obecně závazné 
vyhlášky,  

2) souhlasí s návrhem ze dne 1. 11. 2010 na vydání obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 
3/1994, o vyhlášení závazné části schváleného Územního plánu města 
Ostravy – 1994 dle dopisu č. j. SMO/287434/10/LPO. 

10/1 1) Projednala žádost odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostrava ze 
dne 2. 11. 2010 k návrhu obecně závazné vyhlášky o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hluku,  

2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného 
pořádku omezením hluku dle návrhu, předloženého dopisem č.j. 
SMO/287621/10/Vnitř./Dro ze dne 2. 11. 2010, s úpravou, spočívající 
v nahrazení textu „…od pondělí do pátku od 20.00 hod. do 22.00 hod. a 
o sobotách od 18.00 hod. do 22.00 hod.“ v čl. 4 odst. 1. návrhu 
textem „…od pondělí do soboty od 20.00 hod. do 22.00 hod.“. 

11/1 Schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2010, kterým se na základě usnesení 
Rady města Ostrava č. 12226/145 ze dne 12. 10. 2010 v rozpočtu městského 
obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, 
vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve IV. q./2010:  

a) zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 
(ÚZ 98 216) o 22 tis. CZK, 

b) zvýší běžné výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  

i) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  
ii) na pol. 5031 o 6 tis. CZK. 

iii) na pol. 5032 o 2 tis. CZK. 

12/1 1) Projednala žádost Cirkusu CARINI ze dne 5. 11. 2010 o hostování, 

2) nesouhlasí s umístěním zařízení Cirkusu CARINI na veřejném prostran-
ství naproti kostela sv. Cyrila a Metoděje (Pustkovecká ul.) v období 
od 18.4. do 24.4.2011. 

13/1 1) Projednala žádost Václava Tvardka ze dne 2. 11. 2010 o umístění 
lunaparku, 

2) souhlasí s umístěním zařízení lunaparku Václava Tvardka na veřejném 
prostranství naproti kostela sv. Cyrila a Metoděje (Pustkovecká ul.) 
k poutím, pořádaným městským obvodem v červenci a září r. 2011. 
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14/1 1) Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), komisi výstavby, 

2) jmenuje její členy: Ing. arch. Kotek (předseda), Ing. Evžen Adámek, 
Ing. Karel Borovec, Ph.D., Ladislav Holuša a Ing. Petr Urban 
(členové). 

15/1 1) Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), komisi letopiseckou, 

2) jmenuje její členy: Jiří Otisk (předseda), Ing. Jiří Drbušek, Ing. 
Eliška Chodurová, MUDr. Zdeněk Silber, Ing. Lubomír Walder a Lubomír 
Žídek (členové). 

16/1 1) Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), komisi redakční rada 
Pustkoveckého zpravodaje, 

2) jmenuje její členy: Marie Tichá (předseda), Ing. Petr Holuša, Ing. 
Rudolf Kondula, Bc. Petr Müller a Jiří Otisk (členové). 

17/1 1) Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), komisi sociální a kulturní, 

2) jmenuje její členy: Jarmila Závacká (předseda), Kateřina Čajkovská, 
Věra Fialová, Jiřina Holušová a Kateřina Skácelová (členové). 

18/1 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit, aby Městský 
obvod Pustkovec na své náklady zajišťoval údržbu významného 
krajinného prvku „Pustkovecké údolí“, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení dle tohoto 
usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 3. zasedání 

19/1 1) Schvaluje návrh programu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
dle předloženého materiálu, s termínem zasedání ve středu 22. 12. 
2010 v 1700 hodin a místem konání v zasedací místnosti úřadu městského 
obvodu, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh programu dle tohoto 
usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 3. zasedání 

20/1 1) Projednala „Protokol k dílčímu přezkoumání hospodaření k 30. 9. 
2010“, zpracovaný auditorem spol. TOP AUDITING,  

2) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle tohoto 
usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 3. zasedání 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení – není sledováno žádné plnění  

� Zajištění organizace „Rozsvěcení vánočního stromu“ 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


