
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 
RADA MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC 

FUNKČNÍ OBDOBÍ RR. 2010 – 2014 

U S N E S E N Í  

14. schůze rady městského obvodu,  

konané dne 12. prosince 2011, 

čč. 218/14 – 226/14 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

218/14 Bere na vědomí zápis č. 11 letopisecké komise, konané dne 6. 12. 2011. 

219/14 Bere na vědomí zápis č. 5 kontrolního výboru, konaného dne 7. 12. 2011. 

220/14 1) Projednala nově podanou doplněnou 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, se zajištěním přístupu z ul. 17. listopadu, 

2) nesouhlasí s přístavbou prodejního skladu dle dokumentace, předložené dne 6. 12. 2011. 

221/14 1) Schvaluje návrh na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o přenechání majetku do užívání č. 
80776/2007, uvádějícího seznam vybavení IS HN, převáděný v souvislosti se sociální reformou 
do majetku Úřadu práce ČR, a snižující účetní hodnotu ponechaného vybavení IS HN na 
82.655,-- CZK, 

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

Zm.: Marie Tichá 

222/14 1) Projednala žádost Marty Burkovičové o zajištění přístupu na pozemek parc. č. 2309 v k.ú. 
Krásné Pole v jejím spoluvlastnictví, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu podat k příslušnému správnímu orgánu žádost o povolení 
skácení dřeviny (borovice), stojící na pozemku parc. č. 4770/1 v k. ú. Pustkovec.  

Zm.: Marie Tichá 

223/14 1) Bere na vědomí stížnost Marie Skácelové na provoz restaurace „U táty“, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k projednání této stížnosti se zástupci městské policie. 

Zm.: Marie Tichá 

224/14 Bere na vědomí Protokol o přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2011, vypracovaný spol. TOP 
AUDITING dne 18. 11. 2011. 

225/14 1) Projednala předloženou projektovou dokumentaci, zpracovanou jako návrh umístění 
zpomalovacích prahů na MK Pustkovecká, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu podat k příslušnému správnímu orgánu žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění zpomalovacích prahů na MK Pustkovecká.  

Zm.: Marie Tichá 

226/14 1) Rozhodla používat pro účetní jednotku Městský obvod Pustkovec k odepisování majetku 
rovnoměrný způsob s měsíčním odpisem, 

2) stanoví hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazování dlouhodobého 
majetku ve výši 1,-- CZK, 

3) ukládá finančnímu úseku realizovat všechny kroky, související se zavedením odepisování 
majetku do účetnictví městského obvodu. 

Odp.: Sylva Ondračková … T: Prosinec 2011 

Rada městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednala informaci o společné schůzce předsedů 
letopiseckých komisí Pustkovce a Poruby k možnosti umístění pamětní desky na místě bývalého hřbitova. 
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