
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC 
FUNKČNÍ OBDOBÍ RR. 2010 – 2014 

U S N E S E N Í  

17. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 13. února 2012 

Čč. 239/17 – 256/17 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

239/17 1) Souhlasí s návrhem na uzavření dodatků, upravujících ve smlouvách o nájmu 
pozemku pod stavbou garáže jednotkovou cenu nájmu na 45,-- Kč/m2/rok 
s vyloučením inflační doložky, s nájemci, uvedenými v důvodové zprávě, 

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

Zm.: Marie Tichá 

240/17 Bere na vědomí zprávu o informacích, poskytnutých v roce 2011 podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

241/17 Souhlasí s návrhem nařízení města, kterým má být vydán tržní řád, předloženým 
živnostenským úřadem Magistrátu města Ostrava dne 17. 1. 2012. 

242/17 1) Projednala žádost o. s. Poradenského a informačního centra pro sluchově postižené 
o poskytnutí sponzorského daru na svou činnost, 

2) nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar,  

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

Odp.: Marie Tichá … T: Červen 2012 

243/17 1) Projednala žádost o. s. AC ČEPO Pustkovec o poskytnutí dotace na r. 2012, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout žadateli peněžitý dar na r. 
2012 na úhradu pronájmů sportovní haly ve výši 17 tis. CZK,  

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

Odp.: Marie Tichá … T: Červen 2012 

244/17 1) Souhlasí s návrhem Karla Smolky ze dne 3. 2. 2012 na uzavření smlouvy o zajištění 
kulturního vystoupení dne 11. 5. 2012, 

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

Zm.: Marie Tichá 

245/17 1) Schvaluje zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku, provedené ke dni 31. 
12. 2011, 

2) souhlasí s vyřazením nepotřebného a nepoužitelného majetku dle návrhu likvidační 
komise ze dne 8. 2. 2012; 

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení inventarizace majetku 
v návrhu projednání závěrečného účtu za rok 2011 zastupitelstvu k projednání. 

Odp.: Marie Tichá … T: Červen 2012 

246/17 1) Rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění údržby veřejné 
zeleně v období od 1. 4. do 30. 11. 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: Březen 2012 
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247/17 1) Souhlasí s návrhem spol. ELTOM ze dne 1. 2. 2012 na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, spočívajícího v uložení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV 
v pozemku parc. č. 4223/1, k. ú. Pustkovec, svěřeném městskému obvodu, 

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

Zm.: Marie Tichá 

248/17 Bere na vědomí zápis letopisecké komise ze dne 7. 2. 2012. 

249/17 1) Schvaluje návrh spol. KOOPERATIVA pojišťovna na uzavření pojistné smlouvy, 
pojišťující motorové vozidlo Škoda Felicia SPZ OSB 74-12, 

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

Zm.: Marie Tichá 

250/17 1) Projednala žádost spol. Moravapress o vydání souhlasu s umístěním stavby, 

2) žádá komisi výstavby o projednání žádosti a vydání stanoviska k umístění stavby 
tiskárny na pozemcích parc. čč. 4691/1 a 4695 v k. ú. Pustkovec ve smyslu žádosti ze 
dne 10. 2. 2012. 

Odp.: Ing. Petr Urban … T: 5. 3. 2012 

251/17 1) Projednala žádost Ing. Vlastimila Vyhlídala a Aleny Vyhlídalové Kalužové ze dne 13. 2. 
2012 o vydání souhlasu s umístěním kanalizační přípojky, 

2) souhlasí s umístěním kanalizační přípojky DN 200 do stávajícího veřejného 
kanalizačního řadu DN 800 do pozemků parc. čč. 4220 a 4223/1 v k. ú. Pustkovec, ve 
smyslu žádosti ze dne 13. 2. 2012, 

3) vyzývá žadatele, aby nejpozději do 15 pracovních dnů od zaměření skutečného stavu 
vybudované kanalizační přípojky podali městskému obvodu návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech. 

252/17 1) Souhlasí, aby dřevní hmota z dřevin, rostoucích na pozemcích, svěřených městskému 
obvodu, vytěžená zásahovou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec při 
požárním zásahu nebo cvičení, byla touto jednotkou likvidována a využita případně 
na palivové dřevo, 

2) zmocňuje místostarostu městského obvodu k jednání s velitelem zásahové jednotky 
o konkrétních podmínkách těžby dle tohoto usnesení. 

Zm.: Stanislav Pyš 

253/17 1) Projednala informaci o stavu dřevin, rostoucích na pozemcích, svěřených městskému 
obvodu, 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit odborné posouzení zdravotního stavu a 
návrhu navazujících opatření dřevin dle předloženého materiálu. 

Odp.: Marie Tichá … T: Dle možností 

254/17 1) Projednala potřebu zklidnění automobilové dopravy na MK Krásnopolská, 

2) ukládá starostce městského obvodu požádat odbor dopravy Magistrátu města 
Ostrava o stanovisko k záměru omezení rychlosti vozidel na 40 km/hod. a k umístění 
zákazu předjíždění. 

Odp.: Marie Tichá … T: 17. 2. 2012 

255/17 1) Projednala oznámení stavebního úřadu o zahájení územního řízení pro umístění 
stavby „Přístavba na pozemku parc. č. 3993, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
prodejního skladu k obj. č. p. 69 — restaurace „U TATY“, 

2) podává k umístění stavby tyto námitky: 

a. užívání stavby přinese do okolí zvýšenou dopravní a hlukovou zátěž; 
zásobování z ul. K Okovici není vhodné pro zachování průjezdnosti, návrh 
zásobování skladu z parkoviště u ul. 17. listopadu vyvolává oprávněné obavy 
vzniku dopravních kolizí na přilehlé cyklostezce, 




