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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 14. března 2011, 

čč. 61/5 – 80/5 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

61/5 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 2/2011, kterým 
se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 824/13 ze dne 22. 2. 2011 v rozpočtu městského 
obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí ve I. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 21 tis. CZK, 

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

i) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  
ii) na pol. 5031 o 5 tis. CZK. 

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

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

O: Marie Tichá … T: 30. 3. 2011 

62/5 Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011, kterým se pro účel financování instalace „Senior linky“ v 
rozpočtu Městského obvodu Pustkovec: 

a) sníží běžné výdaje na § 6171 pol. 5171 (ČMS opravy a udržování) o 12 tis. CZK, 

b) zvýší běžné výdaje na § 6399 pol. 5321 (neinvestiční transfery obcím) o 12 tis. CZK. 

63/5 1) Rozhodla o zadání zakázky na údržbu veřejné zeleně v době od 1. 4. 2011 do 30. 11. 2011 a o 
uzavření smlouvy o dílo se spol. AHOS CZ, IČ 267 96 481, sídlem Pustkovecká 64/47, Ostrava-
Pustkovec, za jednotkové ceny úkonů dle předložené cenové nabídky, 

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

Z: Marie Tichá 

64/5 1) Projednala žádost Ing. Miroslava Keberleho ze dne 28. 2. 2011 o prodej pozemku parc. č. 
3788/1 v k. ú. Pustkovec, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyslovit souhlas se záměrem prodeje pozemku 
parc. č. 3788/1 – ostatní plocha (neplodná) o výměře 186 m2 v k. ú. Pustkovec, 

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

O: Marie Tichá … 30. 3. 2011 

65/5 1) Bere na vědomí návrh Aloise Michela na ukončení nájmu pozemku parc. č. 4281 z důvodu 
změny vlastníka stavby garáže, na pozemku stojící, 

2) rozhodla o záměru pronajmout pozemek parc. č. 4281, zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. 
Pustkovec (obec Ostrava). 

66/5 1) Bere na vědomí návrh Ing. Jiřího Kolesy na ukončení nájmu pozemku parc. č. 4276 z důvodu 
změny vlastníka stavby garáže, na pozemku stojící, 

2) rozhodla o záměru pronajmout pozemek parc. č. 4276, zastavěná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. 
Pustkovec (obec Ostrava). 

67/5 1) Projednala žádost p. o. Mateřská škola, IČ 70984697, sídlem Vincence Makovského 4429, 
Ostrava-Poruba, o poskytnutí finančního příspěvku, 

2) doporučuje zastupitelstvu měst. obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar ve výši 5 tis. CZK,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 
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68/5 1) Schvaluje návrh umělecké agentury Karel Smolka na uzavření smlouvy o konání kulturní 
produkce „Skřínka s líčidly“ dne 6. 5. 2011, 

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

Z: Marie Tichá 

69/5 1) Projednala žádost spol. ProfiProjekt ze dne 2. 3. 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 v souvislosti s investiční akcí „RD Bedrlíkovi, Ostrava-
Pustkovec“ spol. ProfiProjekt souhlas k umístění kabelové zemní přípojky NN do pozemku parc. 
č. 4421 v k. ú. Pustkovec, 

3) schvaluje návrh spol. ProfiProjekt na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene uložení zemní kabelové přípojky NN do pozemku parc. č. 4421 v k. ú. Pustkovec, 

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

Z: Marie Tichá 

70/5 1) Projednala žádost spol. RH PARTNER ze dne 2.3.2011 o vyjádření k záměru stavby rodinného 
domu investora manž. Libora Bedrlíka a Karly Bedrlíkové, 

2) vydává pro přísl. správní řízení souhlas s výstavbou rodinného domu včetně technické 
infrastruktury na pozemku parc. č. 4091/6 v k. ú. Pustkovec, ve funkční ploše „Bydlení 
individuální“, a souhlas k napojení na místní komunikaci Pustkovecká, dle předložené 
dokumentace, 

3) souhlasí s návrhem smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy (vjezdu na pozemek parc. 
č. 4091/6) na pozemku parc. č. 4421 v k.ú. Pustkovec, 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy o právu provést stavbu, 

Z: Marie Tichá 

5) vyzývá stavebníka / investora, aby v souvislosti s navrženou výstavbou nejpozději do doby 
zahájení stavebního řízení podal návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene vedení a užívání inženýrských sítí v pozemku parc. č. 4421. 

71/5 1) Schvaluje návrh programu 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu dle předloženého 
materiálu, s termínem zasedání ve středu 30. 3. 2011 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: 4. zasedání 

72/5 1) Schvaluje návrh spol. COMFORT DELTA na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zbudování zpevněných ploch a uložení 
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 4131/1 v k. ú. Pustkovec, 

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

Z: Marie Tichá 

73/5 Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského obvodu: 

a. Sníží běžné výdaje na § 6171 pol. 5169 (ČMS – nákup ostatních služeb) o 4 tis. CZK, 

b. zvýší běžné výdaje na § 6171 pol. 5176 (ČMS – účastnické popl. a konference) o 4 tis. CZK. 

74/5 Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání letopisecké komise, konané dne 1. 3. 2011. 

75/5 1) Bere na vědomí informaci o hospodaření městského obvodu v r. 2010, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit informaci o hospodaření městského obvodu v r. 
2010 zastupitelstvu městského obvodu k projednání jako součást návrhu závěrečného účtu. 

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

76/5 1) Projednala žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostrava o stanovisko k návrhu na 
záměr města prodat pozemek parc. č. 4408/31, 
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem města prodat pozemek 
parc. č. 4408/31, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, zapsaný na LV č. 484 pro k.ú. 
Pustkovec (obec Ostrava), 

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

O: Marie Tichá … T: 30. 3. 2011 

77/5 1) Žádá Zastupitelstvo města Ostrava o svěření pozemku parc. č. 4424/4, ostatní plocha o výměře 
1302 m2, zapsaného na LV č. 398 pro k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení žádosti orgánům Statutárního města 
Ostrava k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 12. týden 

78/5 1) Zhodnotila nabídky zájemců, předložené na vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zajištění dodávky zpevněných ploch v areálu sportoviště, 

2) ruší veřejnou zakázku, vyhlášenou svým usnesením č. 51/4 ze dne 14. 2. 2011, 

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, ve změněných podmínkách a podané 
nabídky předložit radě městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Duben 2011  

79/5 Bere na vědomí předloženou informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 28. 2. 2011. 

80/5 1) Souhlasí s předloženým návrhem na uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie se spol. 
BICORN s.r.o., IČ 27230112, sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, 

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

Z: Marie Tichá 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení (sledováno je plnění čč. 27/2, 37/3, 41/3, 42/3, 47/4, 51/4, 52/4, 53/4, 54/4 a 60/4)  

� Informaci Ing. Králové o stavebních úpravách RD č. p. 298 

� Informaci ÚHA MMO o moratoriu na souhlasy RMO k reklamám na zastávkách MHD 

� Informaci o termínu provedení externího auditu ve dnech 2. a 3. května 2011 

� Informaci o žádosti a. s. VTP Ostrava o umístění dopravního značení 

� Harmonogram schůzí rady městského obvodu na II. q. 2011 (6. schůze dne 18. 4. 2011, 7. schůze dne 
23. 5. 2011 a 8. schůze dne 27. 6. 2011; vždy v 1630 hodin) 

� Harmonogram zasedání zastupitelstva městského obvodu na II. q. 2011 (5. zasedání dne 22. 6. 2011) 

� Informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 28. 2. 2011 

� Informaci Miroslavy Kopecké (Karla Aksamita 188/10) o nástavbě garáže na pozemku parc. č. 4136 

 

 

(podpisy) 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


