
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC 
FUNKČNÍ OBDOBÍ RR. 2010 – 2014 

U S N E S E N Í  

13. schůze rady městského obvodu,  

konané dne 30. listopadu 2011, 

čč. 210/13 – 217/13 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

210/13 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu r. 2011 do 28. 11. 2011. 

211/13 1) Projednala předložený návrh rozpočtu městského obvodu na r. 2012 a návrh 
rozpočtového výhledu městského obvodu na rr. 2013 – 2015, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočet městského obvodu na 
r. 2012 a rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2013 – 2015 dle předložených 
návrhů, 

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

Odp.: Marie Tichá … T: Prosinec 2011 

212/13 1) Projednala návrh obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci 
jejich chovatelů, předložený odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostrava, 

2) nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, předloženým v příloze dopisu odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostrava č.j. SMO/365099/11/0ŽP/Fr ze 
dne 14. 11. 2011. 

213/13 Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2011, kterým se ke krytí rozpočtových výdajů 
městského obvodu v r. 2011:  

1) Sníží výdaje:  

a. na § 5512 pol. 5162 (Hasiči – telefony) o 3 tis. CZK,  
b. na § 6171 pol. 5171 (MS – opravy a údržba) o 27 tis. CZK; 

2) zvýší výdaje:  

a. na § 5512 pol. 5154 (Hasiči – EE) o 3 tis. CZK,  
b. na § 6171 pol. 5136 (MS – odborná literatura) o 6 tis. CZK, 
c. na § 6171 pol. 5161 (MS – poštovní služby) o 8 tis. CZK, 
d. na § 6171 pol. 5162 (MS – telefony) o 5 tis. CZK, 
e. na § 6171 pol. 5361 (MS – ceniny) o 1 tis. CZK, 
f. na § 5512 pol. 5132 (Hasiči – ochranné pomůcky) o 5 tis. CZK,  
g. na § 6171 pol. 5173 (MS – cestovné) o 2 tis. CZK. 

214/13 1) Schvaluje předložený návrh programu 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu, 
s termínem konání 21. 12. 2011, 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh programu zastupitelstvu 
městského obvodu k projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: 21. 12. 2011 

215/13 1) Schvaluje návrh na uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 8000544907, 
aktualizujícího seznam členů JSDH Pustkovec, na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
pojištěných na úraz u pojistitele CHARTIS EUROPE S. A., IČ 27655385, sídlem V Celnici 
1031/4, Praha 1, 

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

Zm.: Marie Tichá 
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216/13 Souhlasí ve smyslu žádosti stavebního úřadu č. j. Výst. OŽP/1132A/2011/Li ze dne 30. 11. 
2011 s umístěním šesti dřevin habr obecný (Carpinus betulus) na pozemcích parc. čč. 
2046/1 a 4166/1 v k. ú. Pustkovec (svěřeny městskému obvodu), jako nařízené náhradní 
výsadby. 

217/13 1) Projednala návrhy na poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám, vykonávajícím 
činnosti v zastupitelstvu městského obvodu, ve výborech zastupitelstva městského 
obvodu, komisích rady městského obvodu a v jednotce sboru dobrovolných hasičů, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit peněžité dary podle 
předloženého návrhu, 

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

Odp.: Marie Tichá … T: 21. 12. 2011 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala: 

• Kontrolu plnění usnesení 

• Informaci o škodě na zapůjčeném majetku HZS MsK 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


