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Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
Rada městského obvodu Pustkovec 

Funkční období rr. 2010 – 2014 

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 5. října 2011, 

čč. 171/11 – 189/11 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

171/11 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 30. 9. 2011. 

172/11 1) Projednala žádost občanského sdružení QUADROM o finanční podporu činnosti, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neposkytnout peněžitý dar občanskému 
sdružení QUADROM, IČ 26673746, sídlem Mongolská 1667/40A, Ostrava-Poruba, 

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

Odp.: Marie Tichá … T: Prosinec 2011 

173/11 1) Projednala předložené nabídky zájemců o veřejnou zakázky malého rozsahu na zajištění 
zimní údržby místních komunikací v období od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2012, 

2) rozhodla o zadání zakázky na zajištění zimní údržby komunikací na období od 1. 11. 2011 do 
30. 4. 2012 a o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AHOS CZ, s.r.o., IČ 26 79 64 81, sídlem 
Pustkovecká 64/47, Ostrava-Pustkovec, za jednotkové ceny úkonů dle předložené cenové 
nabídky, 

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

Zm.: Marie Tichá 

174/11 1) Projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace, předloženou spol. INKOS 
Ostrava za investora Statutární město Ostrava, 

2) souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Technologická a přilehlých přístupových 
komunikací, parkoviští a chodníků k umístění inženýrských sítí pro přípojku dešťové 
kanalizace, přípojku splaškové kanalizace, přípojku vody, přípojku plynu, přípojku 
slaboproudých rozvodů, venkovní osvětlení a venkovní elektroinstalace, vše ve smyslu 
žádosti zn. 2769/11/Jan ze dne 16. 9. 2011, předložené spol. INKOS Ostrava, IČ 48394637, 
sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava, zastupující na základě 
plné moci investora Statutární město Ostrava, IČ 00845451, adresou Prokešovo nám. 
1803/8, 729 20 Ostrava-Moravská Ostrava. 

175/11 1) Projednala žádost o vyjádření k záměru stavby, předloženou spol. INVESTING SERVIS za 
investora Statutární město Ostrava, 

2) vydává pro potřeby správních řízení souhlas se záměrem stavby „Autobusová zastávka na ul. 
Technologické“ dle žádosti zn. IS/45.11/Mo ze dne 21. 9. 2011, předložené spol. INVESTING 
SERVIS, IČ 47155370, sídlem Erbenova 853/3a, Ostrava-Vítkovice, zastupující investora 
Statutární město Ostrava, IČ 00845451, adresou Prokešovo nám. 1803/8, 729 20 Ostrava-
Moravská Ostrava. 

176/11 1) Projednala žádost spol. ProfiProjekt o souhlas se stavbou „Ostrava, Aksamita, 6ŘD, NNk“ a 
související návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 

2) Souhlasí pro potřeby správních řízení se stavbou „Ostrava, Aksamita, 6ŘD, NNk“ a návrhem 
na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene umístění zemní kabelové přípojky NN 0,4kV do pozemku parc. č. 
4131/1 a 4131/19 v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), v souvislosti se stavbou „Ostrava, 
Aksamita, 6ŘD, NNk“, vše dle dokumentace, předložené spol. ProfiProjekt dne 7. 9. 2011 pod 
zn. 8006694/Sk, 

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

Zm.: Marie Tichá 
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177/11 1) Vydává pro potřeby vedení správních řízení před místně příslušným správním orgánem v k.ú. 
Pustkovec (obec Ostrava) pro stavebníka Ing. Karel Slavík, zastoupeného spol. DRYHOUSES, 
IČ 27854922, sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh: 

a. Souhlas se záměrem stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 4081/39, 

b. souhlas s uvažovanou výstavbou inženýrských sítí a uložení domovních přípojek 
plynovodu, NNk, vodovodu a kanalizace do pozemku parc. č. 4131/73, 

c. souhlas s napojením pozemku parc. č. 4081/39 na místní komunikaci Karla Aksamita, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle 
tohoto usnesení. 

Zm.: Marie Tichá 

178/11 1) Projednala žádost Antonína Kotaly ze dne 26. 9. 2011 o prodej pozemku parc. č. 3978/1, 
pozemku parc. č. 3979, části pozemku parc. č. 4424/3 a pozemku parc. č. 4424/7, vše v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, 

2) ukládá komisi výstavby posoudit využití území a vydat stanovisko k prodeji nemovitostí, 
uvedených v tomto usnesení. 

Odp.: Ing. arch. Jaroslav Kotek … T: Dle možností 

179/11 1) Projednala požadavek živnostenského úřadu Magistrátu města Ostrava zn. SMO/273295/11/ 
ŽÚ/DEK ze dne 31. 8. 2011 na stanovení míst ve správním obvodu Pustkovec, která by měla 
být vymezena zejména pro stánkový prodej a poskytování služeb, 

2) vymezuje pro stánkový prodej a poskytování služeb místní komunikaci Pustkovecká a její 
součásti v prostoru od křižovatky s ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Hrázka,  

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto vymezení Radě města Ostrava 
k projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: Do 31. 10. 2011 

180/11 Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu městského 
obvodu na r. 2011: 

1) Sníží výdaje na  

a) § 6171 pol. 5194 (věcné dary) o 15 tis. CZK, 
b) § 6171 pol. 6121 (budovy) o 30 tis. CZK, 
c) § 2219 pol. 5171 (opravy a udržování) o 2 tis. CZK; 

2) zvýší výdaje na: 

a) § 6171 pol. 5424 (PN) o 11 tis. CZK, 
b) § 6171 pol. 5021 (DPP) o 9 tis. CZK, 
c) § 3745 pol. 5021 (MH – DPP) o 10 tis. CZK, 
d) § 2219 pol. 6121 (zpev. plocha) o 1 tis. CZK, 
e) § 3341 pol. 5169 (přemístění repro) o 1 tis. CZK, 
f) § 6171 pol. 5492 (peněžitý dar) o 15 tis. CZK. 

181/11 Souhlasí s návrhem vyřízení dotazů ze 6. zasedání zastupitelstva, konaného dne 26. 9. 2011. 

182/11 Ukládá ústřední inventarizační komisi, jmenované usnesením č. 202/16 ze dne 17. 10. 2007, 
zajistit ke dni 31. 12. 2011 provedení inventarizace závazků, majetku a pohledávek dle 
ustanovení §§ 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (v platném znění). 

Odp.: Předseda ÚIK Ing. Libuše Pitnerová … T: Do 15. 2. 2012 

183/11 Bere na vědomí skončení nájmu pozemků parc. čč. 4220, 4221 a 4222 v k.ú. Pustkovec (obec 
Ostrava) – parkoviště o ploše 150 m2 u restaurace Bílý Kartáč ke dni 31. 10. 2011 uplynutím doby, 
na kterou byl sjednán v nájemní smlouvě ze dne 23. 7. 2007, dle oznámení nájemce Alena 
Vyhlídalová Kalužová ze dne 29. 9. 2011 o ukončení nájmu. 

184/11 1) Projednala zápis letopisecké komise č. 8 ze dne 6. 9. 2011, 

2) jmenuje členem letopisecké komise Zdeňka Špačka, bytem Ve Dvoře 123/2, Ostrava-
Pustkovec. 
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185/11 Bere na vědomí zápis komise sociální a zdravotní ze dne 12. 9. 2011. 

186/11 1) Projednala žádost Pavla Čajkovského o souhlas k připojení pozemku na místní komunikaci a 
návrh pronájmu části pozemku, 

2) vydává pro potřeby správních řízení před místně příslušným správním orgánem souhlas 
k připojení pozemku parc. č. 4130/1 na místní komunikaci Pustkovecká pro potřebu zřízení 
vjezdu a sjezdu, 

3) rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4421 – pás veřejné zeleně, který je 
součástí místní komunikace Pustkovecká. 

187/11 1) Rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zavlažování fotbalového 
hřiště, 

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 

188/11 Určuje pro náhradní výsadbu plochy veřejné zeleně v k. ú. Pustkovec na pozemcích parc. čč. 
2003/2, 2046/1, 2046/4, 2053/2, 2055/1, 2055/5, 2056/1, 2056/3, 2061/1, 2061/3, 4166/1, 
4166/2, 4173/4, 4175/1, 4175/4, 4178/1, 4179/1, 4179/5, 4402/1, 4402/3, 4407/3, 4407/2, 
4424/3, 4424/8, 4424/10, 4424/127, vše ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřených 
městskému obvodu. 

189/11 1) Projednala žádost Ing. Tomáše Červinky ze dne 26. 9. 2011 o výstavbu protihlukové stěny na 
ul. 17. listopadu, 

2) žádá komisi výstavby o stanovisko k žádosti. 

Odp.: Ing. arch. Jaroslav Kotek … T: Dle možností 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala kontrolu plnění usnesení. 

 

 

 

 

 
Marie Tichá  Stanislav Pyš 

starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


