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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   
10. schůze rady městského obvodu,  

konané dne 31. srpna 2011, 
čč. 152/10 – 170/10 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

152/10 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 31. 8. 2011. 

153/10 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 10/2011, 
kterým se při finančním vypořádání s rozpočtem města za r. 2010 v rozpočtu měst. obvodu 

a) sníží financování na položce 8115 o 31 tis. CZK,  

b) zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 (ÚZ 6402) o 31 tis. CZK; 

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

Odp.: Marie Tichá … T: Září 2011 

154/10 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 11/2011, 
kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 2112/27 v rozpočtu městského obvodu 
na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí ve III. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 23 tis. CZK, 

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

i) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  
ii) na pol. 5031 o 7 tis. CZK. 

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

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

Odp.: Marie Tichá … T: Září 2011 

155/10 1) Souhlasí s návrhem Věry Křikavové na uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 4277, 
zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Pustkovec (obec Ostrava),  

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

Zm.: Marie Tichá 

156/10 1) Projednala žádost Jany Stejskalové o pronájem části pozemku parc. č. 4178/1 v k.ú. 
Pustkovec (obec Ostrava), pro chov hospodářských zvířat, 

2) rozhodla nevyhlásit záměr pronajmout pozemek parc. č. 4178/1, trvalý travní porost (ZPF), 
část o výměře cca 500 m2, k.ú. Pustkovec (obec Ostrava). 

157/10 1) Projednala žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec o kofinancování 
rozšíření řidičského oprávnění pro řidiče zásahové jednotky Jiřího Kubiše, 

2) rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 6,5 tis. CZK obdarovanému Jiří Kubiš, nar. 4. 1. 1984, 
trvale bytem Svojsíkova 1586/15, Ostrava-Poruba, na rozšíření řidičského oprávnění ze 
skupiny „B“ na skupinu „C“, 

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

Zm.: Marie Tichá 

158/10 1) Vyslovuje veliteli zásahové jednotky SDH Pustkovec Martinu Kusynovi ocenění za záchranu 
osob z hořícího bytu v Ostravě-Porubě, 

2) rozhodla odměnit Martina Kusyna peněžitým darem ve výši 15 tis. CZK, 

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

Zm.: Marie Tichá 
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159/10 1) Rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zimní údržby komunikací 
na období od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2012, 

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. 

Odp.: Marie Tichá … T: Říjen 2011 

160/10 1) Projednala sdělení odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostrava o přípravě návrhu 
doplnění obecně závazné vyhlášky č. 10/2008, 

2) prohlašuje, že nesouhlasí s provozováním interaktivních videoloterijních terminálů a jiných 
zařízení, podobných výherním hracím přístrojům, na veřejně přístupných místech na území 
městského obvodu Pustkovec. 

161/10 1) Projednala žádost Občanského sdružení Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem 
Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, o finanční podporu koncertu, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout Občanskému sdružení 
Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava-Moravská 
Ostrava, peněžitý dar ve výši 20 tis. CZK na finanční podporu koncertu 8. ročníku cyklu 
„Svatováclavský hudební festival“, pořádaný dne 7. 10. 2011 v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Pustkovci, 

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

Odp.: Marie Tichá … T: Září 2011 

162/10 1) Žádá Statutární město Ostrava o svěření pozemku parc. č. 4049/2, ostatní plocha (jiná 
plocha) o výměře 2 385 m2, k.ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení požadavku orgánům města k 
projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: Září 2011 

163/10 1) Souhlasí s návrhem na pojištění osobního vozidla Fabia v majetku městského obvodu, 

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

Zm.: Marie Tichá 

164/10 1) Projednala žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 27. 7. 2011 o 
vydání stanoviska městského obvodu k umístění inženýrských sítí splaškové a dešťové 
kanalizace, sdělovacího vedení, přípojky STL a úpravy stávajícího povrchu komunikace do 
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 

2) potvrzuje své usnesení č. 387/27 ze dne 21. 7. 2008, kterým ve smyslu ustanovení § 85 odst. 
(1) písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vydala souhlas k vedení inženýrských sítí 
na pozemcích parc. čč. 4489/1, 4489/3, 4499, 4625-EN (pozemek ve ZE) – díl 1, 4685/1-PK 
(688), 4685/24, 4685/26, vše v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), za účelem zbudování přípojek 
inženýrských sítí, 

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto stanoviska orgánům 
statutárního města k projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: Ihned 

165/10 1) Projednala žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 22. 8. 2011 o 
vydání stanoviska zastupitelstva městského obvodu Pustkovec k návrhu záměru prodeje 
pozemku parc. č. 4286 v k. ú. Pustkovec, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku 
parc. č. 4286 v k.ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto doporučení zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: Září 2011 
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166/10 1) Schvaluje návrh programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu dle předloženého 
materiálu, s termínem zasedání v pondělí 26. 9. 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: 6. zasedání 

167/10 1) Souhlasí s návrhem spol. ProfiProjekt na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene umístění zemní kabelové přípojky NN do pozemku parc. č. 4131/1, jako 
přípojku k pozemku parc. č. 4117/1, vše v k.ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

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

Zm.: Marie Tichá 

168/10 1) Souhlasí s návrhem spol. ProfiProjekt na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene umístění zemní kabelové přípojky NN do pozemku parc. č. 4223/1, jako 
přípojku k pozemku parc. č. 4260/2, vše v k.ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

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

Zm.: Marie Tichá 

169/10 1) Souhlasí s návrhem spol. United Energy Trading na uzavření smlouvy o dodávkách zemního 
plynu od 1. 1. 2012, 

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

Zm.: Marie Tichá 

170/10 Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského 
obvodu na r. 2011: 

1) Sníží běžné výdaje na § 3412 pol. 5169 (Sport. zařízení – služby) o 73 tis. CZK; 

2) zvýší běžné výdaje na: 

a) § 2219 pol. 6121 (zpevněná plocha – odvodnění) o 22 tis. CZK, 

b) § 3326 pol. 5139 (údržba pomníků) o 1 tis. CZK, 

c) § 3412 pol. 5139 (sport. zařízení – nákup mat. na lavičky) o 8 tis. CZK, 

d) § 6171 pol. 5139 (ČMS – nákup materiálu) o 20 tis. CZK, 

e) § 6171 pol. 5194 (dar FO) o 15 tis. CZK, 

f) § 5512 pol. 5492 (Hasiči – peněžitý dar na rozšíření ŘP) o 7 tis. CZK. 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

• Informace o společném jednání s komisí výstavby a zástupci SDH 

• Informace o jednání v MOb Poruba o zřizování vjezdů z MK Bedřicha Nikodema 

• Informaci o pořádání „Krmáše“ v neděli 4. 9. 2011 

• Informaci o projeveném nesouhlasu pěti obyvatel ul. Pustkovecká s umístěním příčného 
zpomalovacího prahu  

• Informaci o uvolnění mandátu člena zastupitelstva Ing. Eduardem Mohylou, o odstoupení 
náhradníka Radima Lichého a o nástupu náhraníka Rudolfa Škovrana (vše za volební stranu ČSSD) 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


