Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec
Rada městského obvodu Pustkovec
Funkční období rr. 2010 – 2014

U S N E S E N Í
6. schůze rady městského obvodu,
konané dne 18. dubna 2011,
čč. 81/6 – 104/6
Rada městského obvodu Pustkovec:
81/6 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 31. 3. 2011.
82/6 Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského
obvodu:
a. Sníží běžné výdaje na § 2321 pol. 5169 (služby – čištění odpadních vod) o 20 tis. CZK,
b. zvýší běžné výdaje na § 2321 pol. 5171 (Oprava kanalizační vpustě) o 15 tis. CZK,
c. zvýší běžné výdaje na § 3111 pol. 5339 (Peněžitý dar MŠ Makovského) o 5 tis. CZK.
83/6 1) Rozhodla o vyhlášení zakázky malého rozsahu na dodávku zpevněných ploch v areálu
sportoviště,
2) ukládá starostce městského obvodu zajistit zpracování podmínek výzvy a oslovení zájemců o
zakázku dle seznamu a za podmínek v důvodové zprávě a souběžné zveřejnění výzvy na
internetových stránkách městského obvodu,
O: Marie Tichá … T: Ihned
3) zřizuje komisi pro otevírání nabídek na tuto zakázku ve složení: Ing. arch. Jaroslav Kotek, Ing.
Jaroslav Ondruš, Stanislav Pyš, Pavel Tichý (předseda), Ing. Radim Závacký,
4) ukládá komisi pro otevírání nabídek provést jejich posouzení a výsledek s doporučením
nejvhodnější nabídky předložit radě městského obvodu k projednání.
O: Pavel Tichý … T: 11. 5. 2011, 1600 hodin
84/6 1) Souhlasí s návrhem Libora Bedrlíka a Karly Bedrlíkové na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 4091/7 (k. ú. Pustkovec),
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
85/6 1) Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 4281, zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú.
Pustkovec (obec Ostrava), vlastníkovi stavby Otto Křikava, nar. 1. 12. 1981, trvale bytem
Marty Krásové 4451/13, Ostrava-Poruba, na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2011, za
jednotkovou cenu nájmu ve výši 45,-- CZK/m2/rok,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
86/6 1) Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 4276, zastavěná plocha o výměře 22 m2 v k.ú.
Pustkovec (obec Ostrava), vlastníkovi stavby Mgr. Kateřina Macháčková, nar. 4. 4. 1969,
trvale bytem Záhumenní 1320/12, Hlučín, na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2011, za
jednotkovou cenu nájmu ve výši 45,-- CZK/m2/rok,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
87/6 Souhlasí s pracovní cestou starostky městského obvodu a s úhradou nákladů na účast na XII.
Sněmu Svazu měst a obcí, konaný ve dnech 26. – 27. 5. 2011 ve Zlíně.
88/6 1) Schvaluje návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na uzavření
dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření dodatku smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
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89/6 1) Souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, předloženém dne 6. 4. 2011, vymezující k
údržbě plochy veřejné zeleně v k. ú. Pustkovec,
2) ukládá starostce městského obvodu zajistit předání stanoviska magistrátu města.
O: Marie Tichá … T: 31. 5. 2011
90/6 1) Souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2003/37 v k. ú. Pustkovec v souvislosti se stavbou „Přeložka O2, OC LIDL, Ostrava,
Slavíkova“,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení za podmínek,
stanovených usnesením č. 331/24 ze dne 19. 5. 2008.
Z: Marie Tichá
91/6 1) Projednala žádost Ing. Jiřího Roubíka, Ph. D., zastupujícího stavebníka Jana Gavendu, o
vyjádření k existenci inženýrských sítí a o souhlas k napojení na ně a o připojení pozemku na
místní komunikaci v souvislosti se záměrem výstavby rodinného domu,
2) vydává Janu Gavendovi, trvale bytem Podroužkova 1661/29, Ostrava-Poruba, pro potřeby
správních řízení souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 4223/1 a s připojením pozemků
parc. čč. 4259 a 4261 na místní komunikaci Hrázka, vše v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava),
3) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a o právu provést stavbu dle tohoto usnesení, za podmínek, stanovených
usnesením č. 331/24 ze dne 19. 5. 2008.
Z: Marie Tichá
92/6 1) Projednala žádost Mojmíra Plevy, trvale bytem Hrázka 158/1, Ostrava-Pustkovec, podanou
dne 5. 4. 2011, o vyřešení poškozené kanalizace na ul. Hrázka,
2) žádá komisi výstavby o posouzení věci a o vydání stanoviska k žádosti.
O: Ing. arch. Jaroslav Kotek … T: 16. 5. 2011
93/6 Schvaluje vnitřní účetní směrnice, týkající se hospodaření městského obvodu:
a) č. 1/2011, pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení,
b) č. 2/2011, o evidenci daně z přidané hodnoty,
c) č. 3/2011, o evidenci majetku,
d) č. 4/2011, o podrozvahové evidenci,
e) č. 5/2011, o časovém rozlišení.
94/6 Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání letopisecké komise, konané dne 5. 4. 2011.
95/6 Revokuje své usnesení č. 58/4 ze dne 14. 2. 2011 z důvodu nerealizování smluvního vztahu.
96/6 Schvaluje úhradu věcného daru do výše 3 tis. Kč na zakoupení cen pro vítěze závodu
„Pustkovecká desítka“, konaného Maraton klubem Seitl v Pustkovci dne 21. 4. 2011.
97/6 1) Projednala žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 13. 4. 2011 o
stanovisko k záměru pronájmu 172 parkovacích míst v areálu VTP Pustkovec,
2) souhlasí se záměrem pronájmu a následným pronájmem parkovacích míst, za podmínky
provádění celoročního úklidu a údržby komunikací a jejich součástí, vč. parkovacích míst v
areálu na náklady spol. Vědecko-technologický park Ostrava,
3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto doporučení Radě města
Ostrava k projednání.
O: Marie Tichá … T: 30. 4. 2011
98/6 1) Schvaluje předložený návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na provádění kominických prací
ze dne 15. 5. 2003,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření dodatku smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
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99/6 1) Schvaluje úhradu věcných darů do výše 3 tis. Kč na zakoupení cen pro vítěze dětské soutěže
v požárním útoku a štafetě, konané Sborem dobrovolných hasičů Pustkovec dne 15. 5. 2011,
2) schvaluje úhradu věcných darů do výše 6 tis. Kč na zakoupení cen pro vítěze soutěže
v požárním útoku, konané Sborem dobrovolných hasičů Pustkovec dne 16. 7. 2011.
100/6 1) Projednala žádost o.s. Divadlo Devítka o poskytnutí dotace / daru na rok 2011,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout o.s. Divadlo Devítka na činnost
divadelního souboru v r. 2011 peněžní dar ve výši 3 tis. CZK,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh poskytnutí daru zastupitelstvu
městského obvodu k projednání.
O: Marie Tichá … T: VI. 2011
101/6 1) Projednala žádost o. s. Zahrádkáři Pustkovec o poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2011,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout o. s. Zahrádkáři Pustkovec na
činnost v r. 2011 peněžní dar ve výši 20 tis. CZK,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh poskytnutí daru zastupitelstvu
městského obvodu k projednání.
O: Marie Tichá … T: VI. 2011
102/6 Bere na vědomí oznámení Věry Majorošové-KOMA, zastupující investora Yvona Bastová, Plk.
Rajmunda Prchaly 4460/119, Ostrava-Poruba, o záměru přístavby zimní zahrady ke stávající
provozovně kavárny s cukrárnou na pozemku parc. č. 4125/2 v k.ú. Pustkovec.
103/6 1) Projednala žádost investora Petra Kuliga o souhlas se záměrem výstavby rodinného domu, o
připojení pozemku na místní komunikaci a o souhlas k napojením na inženýrské sítě,
2) vydává Petru Kuligovi, trvale bytem Pod Trianglem 645/10, Ostrava-Slezská Ostrava, pro
potřeby správních řízení souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 4131/1 pro potřebu
připojení na inženýrské sítě a souhlas s připojením pozemku parc. č. 4117/1 na místní
komunikaci Karla Aksamita, vše v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava),
3) vyzývá investora Petra Kuliga k podání návrhu na uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, nejpozději do doby zahájení
správního řízení,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu dle tohoto usnesení, za obvyklých
podmínek.
Z: Marie Tichá
104/6 1) Schvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2009 na zajištění investice „Zvýšení
bezpečnosti pro pěší na ul. Pustkovecká“, kterým se doba plnění díla (dodání dokumentace
pro DSP) mění na 30. 6. 2011,
2) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Marie Tichá
Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala:
 Kontrolu plnění usnesení (Splněna usnesení čč. 27/2, 32/2, 37/3, 42/3, 47/4, 51/4, 60/4, 61/5, 64/5,
67/5, 71/5, 76/5, 77/5, 78/5; trvá sledování usnesení čč. 41/3, 52/4, 53/4, 54/4, 75/5)
 Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava od 1. 1. do 31. 3. 2011
 Informaci o konání kulturně-společenské akce „Den matek“ dne 6. 5. 2011

Marie Tichá

Stanislav Pyš

starostka městského obvodu

místostarosta městského obvodu
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