Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec
Rada městského obvodu Pustkovec
Funkční období rr. 2010 – 2014
Usnesení 2. schůze rady městského obvodu,
konané dne 23. prosince 2010,
čč. 21/2 – 33/2
Rada městského obvodu Pustkovec:
21/2 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu v období od 1. 1. do 30. 11. 2010.
22/2 Schvaluje plán zimní údržby místních komunikací městského obvodu Pustkovec dle předloženého
materiálu.
23/2 1) Rozhodla o ukončení smluvního vztahu s dodavatelem zemního plynu Severomoravská
plynárenská a.s., resp. RWE distribuční služby,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s dodavatelem United
Energy Trading, a.s., IČ 27386643, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, dle předloženého
materiálu,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podání výpovědi smluvního vztahu a k uzavření
smluvního vztahu dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
24/2 Bere na vědomí zápis č. 1. komise výstavby, konané dne 16. 12. 2010.
25/2 1) Projednala předloženou žádost spol. Ostravská realitní kancelář na rozšíření usnesení č. 782/51 o
vyjádření k přesahu požárně nebezpečného prostoru do veřejného prostranství,
2) souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru do veřejného prostranství na pozemku parc.
č. 4131/1 (MK Karla Aksamita) dle dokumentace, předložené investorem dne 2. 12. 2010, za
podmínky, že nebudou vyžadovány žádné dodatečné úpravy nebo omezení pozemku.
26/2 1) Projednala žádost ÚHA MMO ze dne 16. 12. 2010 o stanovisko k investiční akci „Řadové rodinné
domy na ul. Karla Aksamita v Ostravě-Pustkovci“,
2) nesouhlasí z důvodu výrazného zvýšení dopravní zátěže a snížení úrovně stávajícího bydlení na MK
Karla Aksamita s výstavbou osmi novostaveb řadových rodinných domů včetně technické
infrastruktury a zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 4081/31, 4081/32, 4081/33, 4081/34 a
4081/35 v k.ú. Pustkovec, ve funkční ploše „Bydlení individuální“, dle předložené dokumentace.
27/2 1) Odkládá návrh manž. Bedrlíkových na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 4091/7 (k.ú. Pustkovec) do doby realizace jeho prodeje,
2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh prodeje pozemku parc. č. 4091/7 (k.ú.
Pustkovec) na příští zasedání zastupitelstva městského obvodu k novému projednání.
O: Marie Tichá … T: 4. zasedání zastupitelstva
28/2 Schvaluje rozp. opatření č. 23, kterým se na základě usnes. č. 237/5 Rady města Ostrava ze 7. 12. 2010
ve vazbě na očekávanou roční skutečnost potřeby prostředků na dávky sociální péče a pomoci
v hmotné nouzi o 60 tis. CZK zvyšují ostatní neinvest. transfery ze SR na pol. 4116 (ÚZ 13 306) a běžné
výdaje na §4171 pol. 5410 (ÚZ 13 306) o 9 tis. CZK a na §4172 pol. 5410 (ÚZ 13 306) o 51 tis. CZK.
29/2 Bere na vědomí zápis č. 1. letopisecké komise, konané dne 7. 12. 2010.
30/2 Schvaluje rozpočtové opatření č. 24, kterým se ke krytí skutečných výdajů:
1) Snižují příjmy na §6171 pol. 2119 (ČMS – věcná břemena) o 40 tis. CZK;
2) zvyšují příjmy na §3639 pol. 2119 (Komunální služby – věcná břemena) o 40 tis. CZK;
3) snižují výdaje na:
• §3399 pol. 5175 (Kultura – pohoštění) o 3 tis. CZK,
• §5512 pol. 5154 (Hasiči – el. energie) o 7 tis. CZK,
• §6112 pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstva) o 100 tis. CZK,
• §6171 pol. 5169 (ČMS – nákup služeb) o 42 tis. CZK,
• §6171 pol. 5137 (ČMS – DDHM) o 13 tis. CZK,
• §4329 pol. 5011 (ÚZ 98216: SPOD – platy zam.) o 1 tis. CZK;
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4) zvyšují výdaje na:
• §2212 pol. 5169 (Silnice – zimní údržba) o 27 tis. CZK,
• §2321 pol. 5139 (Čištění odp. vod – nákup kalových košů) o 22 tis. CZK,
• §3399 pol. 5194 (Kultura – věcné dary) o 1 tis. CZK,
• §3349 pol. 5169 (Sdělovací prostř. – Pustkovecký zpravodaj) o 3 tis. CZK,
• §3639 pol. 5137 (Komunální služby – nákup vánoč. osv.) o 6 tis. CZK,
• §3639 pol. 5169 (Komunální služby – montáž vánoč. osv.) o 8 tis. CZK,
• §3745 pol. 5169 (Péče o vzhled – údržba zeleně) o 71 tis. CZK,
• §4329 pol. 5031 (ÚZ 98216: SpoD – soc. pojištění) o 1 tis. CZK,
• §4329 pol. 5032 (SpoD – zdrav. pojištění) o 1 tis. CZK,
• §5512 pol. 5171 (Hasiči – opravy a údržba / výměna kotle) o 4 tis. CZK,
• §6171 pol. 5021 (ČMS – dohody) o 10 tis. CZK,
• §6171 pol. 5136 (ČMS – odb. literatura) o 2 tis. CZK,
• §6171 pol. 5162 (ČMS – telef. poplatky, internet) o 2 tis. CZK,
• §6171 pol. 5031 (ČMS – soc. pojištění) o 5 tis. CZK,
• §6171 pol. 5175 (ČMS – pohoštění) o 3 tis. CZK.
31/2 1) Schvaluje návrh SLAVIA pojišťovna a.s., IČ 60197501, sídlem Revoluční 1, Praha 1, na uzavření
pojistné smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření pojistné smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
32/2 1) Rozhodla, že do doby vydání vlastní směrnice pro nakládání s finančními prostředkym a postupy
v účetnictví podle nové právní úpravy, se pro potřebu hospodaření městského obvodu podpůrně
použije Směrnice č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení, ve znění pozdějších dodatků, vydaná Statutárním městem Ostrava,
2) ukládá finančnímu úseku předložit radě městského obvodu k projednání návrh směrnice pro
nakládání s finančními prostředkym a postupy v účetnictví, zpracovaný podle nové právní úpravy.
O: Sylva Ondračková … T: Dle možností
33/2 1) Schvaluje návrh pojistitele CHARTIS EUROPE S.A., IČ 27655385, sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1,
na uzavření dodatku č. 4 pojistné smlouvy č. 8000544907, aktualizující seznam členů JSDH
Pustkovec, pojištěných na úraz na dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření dodatku pojistné smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala:
 Kontrolu usnesení (není sledováno plnění žádného usnesení)
 Žádost odboru ÚHA MMO ze dne 29. 11. 2010 o stanovisko k akci „Novostavba mycí linky…“
 Žádost odboru VV MMO ze dne 24. 11. 2010 o stanovisko k obecně závazné vyhlášce, kterou se doplňuje
obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství (návrh OZV se netýká území Pustkovce)
 Harmonogram schůzí rady městského obvodu na I. q. 2011:
3. schůze dne 24. 1. 2011
4. schůze dne 14. 2. 2011
5. schůze dne 14. 3. 2011
 Harmonogram zasedání zastupitelstva městského obvodu na I. q. 2011: 4. zasedání dne 30. 3. 2011

Marie Tichá

Stanislav Pyš

starostka městského obvodu

místostarosta městského obvodu
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