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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

U S N E S E N Í   

4. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 14. února 2011, 

čč. 45/4 – 60/4 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

45/4 1) Rozhodla na návrh velitele zásahové jednotky SDH Pustkovec ke dni 14. 2. 2011: 

a) O vyřazení Zdeňka Homoly (nac. dle předloženého návrhu) ze zásahové jednotky, 

b) o zařazení Vojtěcha Homoly (nac. dle předloženého návrhu) do zásahové jednotky; 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit ohlášení pojišťovně o změnách v personálním 
složení zásahové jednotky. 

O: Marie Tichá … T: Ihned 

46/4 1) Projednala žádost spol. NOVPRO FM ze dne 31. 1. 2011 o souhlas se stavbou přípojky NN EE, 

2) vydává pro potřeby správních řízení souhlas s vybudováním zemní kabelové přípojky NN EE na 
pozemcích parc. čč. 3824/2, 3830/5, 3830/7, 3830/8 a 3830/9, pro připojení novostavby RD 
stavebníků MUDr. Marek Baran a Ing. Radmila Baranová. 

47/4 1) Projednala návrh rozpočtového opatření, kterým se na základě usnesení č. 572/10 Rady města 
Ostrava ze 25. 1. 2011 ve vazbě na očekávanou roční skutečnost potřeby prostředků na dávky 
sociální péče a pomoci v hmotné nouzi na ÚZ 13 306 zvyšují: 

a. ostatní neinvestiční transfery ze SR na pol. 4116 o 760 tis. CZK, 

b. běžné výdaje na §4171 pol. 5410 (příspěvek na živobytí) o 360 tis. CZK,  

c. běžné výdaje na §4172 pol. 5410 (doplatek na bydlení) o 375 tis. CZK,  

d. běžné výdaje na §4173 pol. 5410 (mim. okamžitá pomoc) o 20 tis. CZK,  

e. běžné výdaje na §4183 pol. 5410 (příspěvek na provoz bezbariér. bytu) o 5 tis. CZK,  

2) doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu, 

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

O: Marie Tichá … T: 30. 3. 2011 

48/4 1) Schvaluje zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku ke dni 31. 12. 2010, 

2) souhlasí s vyřazením nepotřebného a nepoužitelného majetku dle návrhu likvidační komise ze 
dne 7. 2. 2011. 

49/4 1) Schvaluje, v návaznosti na své usnesení č. 831/53 ze dne 13. 10. 2010, návrh na uzavření 
„Smlouvy o řešení stavebních objektů…“, předložený dne 2. 2. 2011 a. s. INKOS, zastupující 
investora Ředitelství silnic a dálnic ČR,  

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

50/4 1) Rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění údržby veřejné zeleně 
v období od 1. 4. do 30. 11. 2011, 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit oslovení min. tří zájemců o veřejnou zakázku 
způsobem dle usnesení rady č. 38/3 ze dne 24. 1. 2011 a podané nabídky předložit radě 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Březen 2011 

51/4 1) Projednala žádost SDH Pustkovec ze dne 8. 2. 2011 o zajištění úprav v areálu sportoviště pro 
potřebu nácviků soutěžních družstev hasičů na soutěže v požárním útoku a jejich konání,  

2) rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění dodávky zpevněných ploch 
v areálu sportoviště, dle předložené žádosti, 
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3) ukládá starostce městského obvodu zajistit oslovení min. tří zájemců o veřejnou zakázku 
způsobem dle usnesení rady č. 38/3 ze dne 24. 1. 2011 a podané nabídky předložit radě 
městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Květen 2011 

52/4 1) Projednala žádost o. s. Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené o poskytnutí 
sponzorského daru, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neposkytnout žadateli peněžitý dar,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

53/4 1) Projednala žádost o. s. ŠUPINY o poskytnutí příspěvku na r. 2011, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar na r. 2011 na 
projekt „Cyklus divadelních přehlídek…“ ve výši 3 tis. CZK,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

54/4 1) Projednala žádost o. s. AC ČEPO Pustkovec o poskytnutí dotace na r. 2011, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar na r. 2011 na 
úhradu pronájmů sportovní haly ve výši 15 tis. CZK,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

55/4 1) Projednala žádost spol. Architektonická kancelář ARKOS s. r. o. ze dne 8. 2. 2011 o vyjádření 
k projektové dokumentaci „Rodinné dvojdomy na ul. Karla Aksamita, Ostrava-Pustkovec“, pro 
účely územního řízení, 

2) vydává pro územní řízení souhlas s výstavbou šesti novostaveb řadových rodinných domů (tři 
dvojdomy) včetně technické infrastruktury a zpevněných ploch na pozemcích parc. čč. 
4081/31, 4081/32, 4081/33, 4081/34 a 4081/35 v k. ú. Pustkovec, ve funkční ploše „Bydlení 
individuální“, dle projektové dokumentace, předložené dne 8. 2. 2011. 

56/4 1) Projednala informaci Městské policie Ostrava o nedostatku finančních prostředků na 
financování evidovaných dosud neuspokojených požadavků na instalace „Senior linky“, 

2) rozhodla poskytnout prostřednictvím rozpočtu města Městské polici Ostrava pro rok 2011 
částku 12 tis. CZK na financování požadavků na instalaci „Senior linky“ u dvou žadatelů 
z městského obvodu Pustkovec. 

57/4 1) Projednala dopravní situaci na MK Pustkovecká, ztíženou vysokým počtem výjezdů obyvatel ul. 
Marty Krásové, 

2) žádá silniční správní úřad správního obvodu Poruba o vydání rozhodnutí o umístění svislého 
dopravního značení B24a na výjezdu z MK Marty Krásové do MK Pustkovecká, 

3) žádá Radu městského obvodu Poruba o zajištění vybudování dopravního propojení MK Marty 
Krásové do MK Slavíkova. 

58/4 1) Schvaluje návrh spol. eCentre na uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání, předložený dne 27. 1. 2011, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

59/4 1) Projednala žádost spol. EL PROJEKT ze dne 9. 2. 2011 o souhlas s umístěním stavby a návrh na 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se zemní kabelové 
přípojky EE NN, 

2) vydává pro potřeby správních řízení spol. EL PROJEKT souhlas k umístění stavby kabelové 
zemní přípojky NN do pozemku parc. č. 4408/107 v k. ú. Pustkovec, 
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3) schvaluje návrh spol. EL PROJEKT na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene uložení zemní kabelové přípojky NN do pozemku parc. č. 4408/107 v k. ú. Pustkovec, 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

60/4 1) Projednala usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy o zastavení exekuce k vymožení 
pohledávky za povinným Ostravská společnost pro investice a rozvoj s.r.o. „v likvidaci“, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzdát se práva na pohledávku ve výši 63.656 Kč, 
úrok 12% ročně z této částky a náklady soudního řízení ve výši 16.748 Kč, za dlužníkem 
Ostravská společnost pro investice a rozvoj s.r.o. „v likvidaci“, IČ 60794330, sídlem Chopinova 
567/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 

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

O: Marie Tichá … T: 30. 3. 2011 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení (sledováno je plnění usnesení čč. 27/2, 37/3, 41/3 a 42/3)  

� Informaci o nabídce lokálních sběrných kontejnerů na „zelený“ odpad  

� Informaci o plánu rozmístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad 

� Informaci o vyhlášení humanitární sbírky 

 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


