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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   

7. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 16. května 2011, 

čč. 105/7 – 121/7 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

105/7 1) Schvaluje návrh Ing. Dušana Otiska na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích parc. čč. 4013/4 a 4424/8, spočívajícího v uložení kanalizační přípojky 
k rodinnému domu č. p. 61, vše v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

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

Z: Marie Tichá 

106/7 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 6/2011, 
kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 1264/18 ze dne 19. 4. 2011 v 
rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením 
činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve II. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinv. 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: Červen 2011 

107/7 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 30. 4. 2011. 

108/7 1) Projednala záznam komise o otevírání nabídek zakázky „Zpevněná plocha – hřiště“ ze 
dne 11. 5. 2011, 

2) rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu „Zpevněná plocha – hřiště“ a o uzavření 
smlouvy o dílo s dodavatelem, který předložil nejnižší nábídku: 

Eurovia CS, a.s., IČ 45274924, sídlem Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  

za cenu ve výši 164.678,-- CZK (vč. DPH) jako nejvýše přípustnou, 

(pokud nebude s prvým dodavatelem smlouva uzavřena, pak s dodavatelem druhým v pořadí): 

Inženýrské sítě Ostrava, s.r.o., IČ 26792222, sídlem Dr. Šmerala 1270/11, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava,  

za cenu ve výši 176.767,-- CZK (vč. DPH) jako nejvýše přípustnou, 

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

Z: Marie Tichá 

109/7 1) Projednala zápis komise výstavby, konané dne 9. 5. 2011, 

2) konstatuje, že z rozpočtu městského obvodu nelze financovat opravu domovní 
přípojky kanalizace ve vlastnictví žadatele Mojmíra Plevy a rozhodla svolat společné 
jednání za účasti odpovědné osoby z a. s. OVaK, resp. vč. zástupce dodavatele 
rekonstrukce místní komunikace Hrázka, 
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3) žádá Radu města Ostrava o vydání nařízení, kterým by bylo doplněno nařízení č. 
7/2009 o vymezení úseku místní komunikace Stará pro pěší, na kterém se pro malý 
dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 

4) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci těchto usnesení. 

O: Marie Tichá … T: Dle možností 

110/7 Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání letopisecké komise, konané dne 3. 5. 2011. 

111/7 1) Projednala žádost o.s. Sdružení dobrovolných hasičů Pustkovec o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost mladých hasičů a sdružení, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli na činnost mladých 
hasičů a sdružení peněžitý dar ve výši 20 tis. CZK,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

112/7 Schvaluje úhradu věcného daru do výše 5 tis. Kč na zakoupení cen pro vítěze fotbalového 
turnaje „O putovní pohár městského obvodu…“, konaného fotbalovým oddílem TJ SOKOL 
Pustkovec dne 18. 6. 2011 v Ostravě-Pustkovci. 

113/7 1) Rozhodla na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí 
z důvodu nedobytnosti vzdát se pohledávky ve výši 3 tis. CZK za dlužníkem Aleš 
Pazderka, rok nar. 1960, trvale bytem Jana Ziky 1956/3, Ostrava-Poruba,  

2) ukládá finančnímu úseku úřadu městského obvodu zajistit odpis pohledávky dle tohoto 
usnesení. 

O: Sylva Ondračková … T: Květen 2011 

114/7 Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského 
obvodu: 

a. Sníží běžné výdaje na § 6171 pol. 6121 (ČMS – budovy, stavby) o -29 tis. CZK, 
b. sníží běžné výdaje na § 6171 pol. 5171 (ČMS – opravy a udržování) o -35 tis. CZK, 
c. zvýší běžné výdaje na § 6171 pol. 5137 (DDHM – nákup kancel. zařízení) o 42 tis. CZK, 
d. zvýší běžné výdaje na § 2219 pol. 6121 (nákup mobiliáře) o 20 tis. CZK, 
e. zvýší běžné výdaje na § 5512 pol. 5194 (věcné dary) o 2 tis. CZK. 

115/7 1) Mění své usnesení č. 722/47 ze dne 19. 4. 2010, týkající se hodnoty věcných darů,  

2) schvaluje zvýšení úhrad na pořízení věcných darů novým občánkům do výše 650,-- CZK, 
s účinností od 17. 5. 2011. 

116/7 1) Projednala žádost spol. INKOS Ostrava, zastupující investora Statutární město Ostrava, 
o vyjádření k projektové dokumentaci ke změně územního rozhodnutí a o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, 

2) souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke změně územního rozhodnutí ze 
dne 29. 4. 2011, 

3) souhlasí s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy, nahrazující územní rozhodnutí, 

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

Z: Marie Tichá 

117/7 1) Rozhodla předat do majetku Statutárního města Ostrava realizovanou investici 
„Prodloužení veřejného osvětlení ul. Stará, Pustkovec“, 

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

Z: Marie Tichá 
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118/7 1) Souhlasí s umístěním stavby přeložky vzdušného vedení nízkého napětí do kabelového 
v pozemku p. č. 4421 v k. ú. Pustkovec, dle žádosti Moniky Kováčové z 11. 5. 2011, 

2) vyzývá stavebníka / investora, aby v souvislosti s navrženou výstavbou nejpozději do 
30 dnů od dokončení stavby podal návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene vedení a užívání inženýrských sítí v pozemku parc. č. 4421, dle podmínek, 
stanovených usnesením rady městského obvodu č. 331/24 ze dne 19. 5. 2008. 

119/7 1) Schvaluje návrh spol. ELTOM, zastupující spol. ČEZ Distribuce, na uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. čč. 3755/5, 3755/7, 3755/8 a 3860/1, 
spočívajícího v uložení podzemní vedení přípojky NN ke stavbě rodinného domu, vše v 
k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), dle podmínek smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-12-
8005176/01, 

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

Z: Marie Tichá 

120/7 1) Projednala žádost Okresního sdružení hasičů Ostrava o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění pořádání mistrovství České republiky ve dnech 2. – 6. 7. 2011, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar ve výši 
10 tis. CZK,  

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

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

121/7 1) Projednala zprávu externího auditora spol. TOP AUDITING ze dne 6. 5. 2011 o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2010, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit zprávu auditora jako součást návrhu 
schválení závěrečného účtu zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Červen 2011 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

� Kontrolu usnesení (splněna usnesení čč. 83/6, 89/6, 92/6, 97/6; trvá sledování usnesení čč. 
41/3, 52/4, 53/4, 54/4, 75/5, 100/6 a 101/6)  

� Děkovný dopis Diakonie Broumov 

� Informaci o koordinaci jízdních řádů 

� Nabídku spol. LOCAL TV PLUS na zařazení do TV programů 

� Termín 8. schůze v pondělí 6. 6. 2011 od 1730 hodin 

 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


