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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu,  

konané dne 24. ledna 2011, 

čč. 34/3 – 44/3  
Rada městského obvodu Pustkovec: 

34/3 1) Bere na vědomí zápis z 1. jednání komise sociální a zdravotní, konaného dne 5. 1. 2011, 

2) odvolává Kateřinu Čajkovskou na vlastní žádost z funkce člena komise. 

35/3 Bere na vědomí zápis č. 2 letopisecké komise, konané dne 4. 1. 2011. 

36/3 1) Projednala žádost Jiřího Novotného, trvale bytem Bedřicha Nikodema 4477/11, Ostrava-
Poruba, o souhlas se změnou užívání garáže, 

2) vydává pro správní řízení souhlas se změnou užívání garáže na pozemku parc. č. 4408/18 v k.ú. 
Pustkovec na dílnu na opravy automobilů, dle žádosti Jiřího Novotného ze dne 9. 1. 2011. 

37/3 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu v souladu s ustanovením § 104 odst. (1) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), svěřit místostarostovi městského obvodu úkoly na 
úseku místního hospodářství,  

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

O: Marie Tichá … T: 4. zasedání 

38/3 1) Ruší na základě požadavku zastupitelstva městského obvodu Pustkovec, vyjádřeného 
usnesením č. 26/3 ze dne 22. 12. 2010, své usnesení č. 372/26 ze dne 2. 7. 2008, týkající se 
způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

2) rozhodla zadávat veřejné zakázky malého rozsahu:  

a. do předpokládané výše plnění do 50 tis. Kč (bez DPH) přímým zadáním jednomu zájemci, 

b. od předpokládané výše 50 tis. Kč (bez DPH) oslovením min. tří zájemců a následným 
výběrem. 

3) rozhodla, že vyhlašování všech veřejných zakázek malého rozsahu přes oslovování tří zájemců 
bude příslušným způsobem zveřejňováno na úřední desce a v internetu na stránkách 
městského obvodu. 

39/3 Schvaluje výroční zprávu o poskytování informací v r. 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb. 

40/3 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31. 12. 2010. 

41/3 1) Projednala žádost OS Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o poskytnutí 
dotace, 

2) nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar na r. 2011 na 
projekt „Poradna pro osoby se zdravotním postižením“,  

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

O: Marie Tichá … T: 5. zasedání, červen 2011 

42/3 1) Projednala návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského obvodu Pustkovec č. 2/1999, 
o účelovém fondu oprav a modernizací bytových a rodinných domů a bytů…, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu podat zastupitelstvu města návrh na zrušení OZV 
č. 2/1999,  

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

O: Marie Tichá … T: 4. zasedání 
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43/3 1) Projednala žádost spol. COMFORT DELTA ze dne 21. 1. 2011 o vyjádření k záměru výstavby 
„Řadové rodinné domy na ul. Karla Aksamita, Ostrava-Pustkovec“, upravenou z původních 
osmi RD na šest RD,  

2) souhlasí s výstavbou šesti novostaveb řadových rodinných domů (tři dvojdomky) 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 
dokumetace. 

44/3 Bere na vědomí žádost odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostrava ze dne 12. 1. 2011 o 
stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města 
Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení (sledováno je plnění usnesení č. 27/2)  

� Informaci Městské policie Ostrava o výsledcích činnosti ve správním obvodu Pustkovec v r. 2010 

� Informaci Policie ČR o nápadu trestné činnosti a dalších deliktů ve správním obvodu Pustkovec v r. 2010 

� Informaci o grantovém projektu „Oranžové hřiště“ 

� Stížnost obyvatele Slavíkovy ul. na zimní údržbu a znečištěný chodník ve VKP „Pustkovecké údolí“ 
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starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


