
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC 
FUNKČNÍ OBDOBÍ RR. 2010 – 2014 

 

U S N E S E N Í  

12. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 16. listopadu 2011, 

čč. 190/12 – 209/12 
Rada městského obvodu Pustkovec: 

190/12 1) Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení, 
2) mění termín plnění usnesení č. 187/11 na 30. 3. 2012. 

191/12 1) Projednala návrh spol. ELTOM, zastupující spol. ČEZ, na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
2) souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy č. IP-12-8010059/VB2 o zřízení věcného břemene umístění zemní 

kabelové přípojky NN 0,4kV do pozemku parc. č. 4421 v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), za podmínek, 
sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí č. IP 12 801 0059/VB002, 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 
Zm.: Marie Tichá 

192/12 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 31. 10. 2011. 

193/12 1) Projednala žádost o.p.s. SEDUKON, IČ 25894099, sídlem Alejnikovova 1822/5, Ostrava-Zábřeh, o vyjádření k 
záměru stavby a projektové dokumentaci „Centrum vzdělávání“, 

2) konstatuje, že městský obvod Pustkovec není způsobilý vydávat stanoviska k záměrům staveb mimo své 
katastrální území. 

194/12 1) Projednala žádost o souhlas s připojením nemovitostí na místní komunikaci, předloženou spol. INKOS Ostrava 
za investora Statutární město Ostrava, 

2) souhlasí s připojením stavby MFB III z pozemku parc. č. 4706/1 a MFB IV z pozemku parc. č. 4685/27 na 
místní komunikaci Technologická ve smyslu žádosti zn. 2981/11/Jan ze dne 17. 10. 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. 

195/12 1) Projednala návrh spol. Edenred CZ na uzavření dodatku smlouvy o dodávce stravenek, 
2) nesouhlasí s předloženým návrhem na uzavření dodatku stávající smlouvy, kterým se má zvýšit provize pro 

dodavatele na 2,7% z kupní ceny odebraných stravenek. 

196/12 1) Projednala žádost Romana Otiska, zastupujícího investora Antonína Kotalu, o souhlas s přístavbou prodejního 
skladu restaurace „U Taty“, na pozemku parc. čč. 3992 a 3993 v k. ú. Pustkovec,  

2) nesouhlasí s přístavbou prodejního skladu dle předložené dokumentace ze dne 1. 11. 2011, z důvodu 
neřešení dopravní obslužnosti území. 

197/12 1) Vydává pro stavebníka Ing. Janu Seidlerovou, trvale bytem Výškovická 2545/58, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
souhlas se zateplením bytového domu č. p. 1761, přesahujícím na pozemek parc. č. 2003/35, svěřený 
Městskému obvodu Pustkovec, 

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

198/12 1) Bere na vědomí výpověď nájmu části pozemku parc. č. 4166/2 v k.ú. Pustkovec, podanou dne 24. 10. 2011 
nájemcem Evou Mlčůchovou, 

2) rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 41662/2 o výměře 636 m2 v k. ú. Pustkovec. 

199/12 1) Schvaluje návrh Pavla Čajkovského na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4421 v k. ú. 
Pustkovec, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření nájemní smlouvy dle tohoto usnesení. 
Zm.: Marie Tichá 

200/12 Nesouhlasí s provozováním akumulátorového dětského vláčku ve VKP Pustkovecké údolí. 

201/12 1) Schvaluje instalaci herních prvků v prostoru u bludného balvanu v ceně do 40 tis. CZK dle předloženého 
materiálu, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k zadání zakázky dle tohoto usnesení. 
Zm.: Marie Tichá 

202/12 Souhlasí s umístěním provozu lunaparku Václava Tvardka v červenci a září r. 2012. 

203/12 Bere na vědomí zápis letopisecké komise č. 9 ze dne 4. 10. 2011 a zápis č. 10 ze dne 8. 11. 2011. 
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204/12 1) Projednala zápis komise výstavby č. 4 ze dne 7. 11. 2011: 
2) konstatuje, že městský obvod Pustkovec nemůže vyhovět požadavku Ing. Červinky na vybudování 

protihlukové bariéry na pozemku, který není městskému obvodu svěřen; 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 4424/7 

v k.ú. Pustkovec, 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 
Odp.: Marie Tichá … T: Prosinec 2011 

205/12 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 14/2011, kterým se na základě 
usnesení Rady města Ostrava č. 2603/33 ze dne 4. 10. 2011 v rozpočtu městského obvodu na úhradu 
nákladů, souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve 
IV. q. 2011:  
a) zvýší ostatní neinvest. přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 22 tis. CZK, 
b) zvýší běžné výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  

i) na pol. 5011 o 15 tis. CZK,  
ii) na pol. 5031 o 5 tis. CZK. 
iii) na pol. 5032 o 2 tis. CZK; 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení zastupitelstvu měst. obvodu k projednání. 
Odp.: Marie Tichá … T: Prosinec 2011 

206/12 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č. 15/2011, kterým se na základě 
usnesení č. 2603/33 Rady města Ostrava ze dne 4. 10. 2011 ve vazbě na očekávanou roční skutečnost 
potřeby prostředků na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi na ÚZ 13 306 zvyšují: 

a. ostatní neinvestiční transfery ze SR na pol. 4116 o 100 tis. CZK, 
b. výdaje na §4171 pol. 5410 (příspěvek na živobytí) o 55 tis. CZK,  
c. výdaje na §4172 pol. 5410 (doplatek na bydlení) o 43 tis. CZK,  
d. výdaje na §4173 pol. 5410 (mim. okamžitá pomoc) o 2 tis. CZK,  

2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení zastupitelstvu měst. obvodu k projednání. 
O: Marie Tichá … T: Prosinec 2011 

207/12 Schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2011, kterým se ke krytí výdajů v rozpočtu měst. obvodu na r. 2011: 
1) Sníží výdaje na § 3412 pol. 6121 (sportovní zařízení – stavby) o 190 tis. CZK, 
2) zvýší výdaje na: 

a) § 3412 pol. 5171 (sportovní zařízení – oprava plotu) o 100 tis. CZK, 
b) § 4329 pol. 5139 (SPOD – tonery) o 2 tis. CZK, 
c) § 4329 pol. 5156 (SPOD – PHM) o 4 tis. CZK, 
d) § 5512 pol. 5132 (Hasiči – ochranné pomůcky) o 5 tis. CZK, 
e) § 6171 pol. 5139 (MS – nákup materiálu) o 16 tis. CZK, 
f) § 6171 pol. 5156 (MS – PHM) o 5 tis. CZK, 
g) § 6171 pol. 5173 (MS – cestovné) o 3 tis. CZK, 
h) § 6171 pol. 5499 (Sociální fond) o 55 tis. CZK. 

208/12 Schvaluje předložený návrh metodiky sestavování rozpočtu městského obvodu na r. 2012 a rozpočtového výhledu 
městského obvodu na rr. 2013 – 2015. 

209/12 1) Projednala žádost o stanovisko k záměru stavby, předloženou spol. Tebodin Czech Republic za investora 
Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s., 

2) vydává souhlasné stanovisko k záměru stavby „VTPO – Automatická závora zázemí budovy PIANO“ dle 
projektové dokumentace, přiložené k žádosti zn. Gos/621/11 ze dne 11. 11. 2011, předložené spol. Tebodin 
Czech Republic, zastupující investora Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s., 

3) souhlasí s vydáním územního souhlasu ke stavbě dle tohoto usnesení. 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení určila termín konání 13. schůze: Středa 30. 11. 2011 
 
 
 
 
 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


