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U S N E S E N Í   
čč. 435/44 – 454/44 

44. schůze rady městského obvodu,  
konané dne 27. února 2017 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

435/44 Schvaluje program 44. schůze rady městského obvodu, konané dne 27. 2. 2017. 

436/44 Schvaluje přehled plnění usnesení rady městského obvodu dle předloženého materiálu. 

437/44 1) Rozhodla o vyhlášení poptávky na dodávku údržby veřejné zeleně na období od 1. 4. 
2017 do 31. 10. 2017, 

2) ukládá starostovi městského obvodu zajistit oslovení možných dodavatelů dle 
podkladového materiálu a předložení nabídek radě městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: 20. 3. 2017 

438/44 Schvaluje předložený návrh požadavku kácení / prořez dřevin, rostoucích na pozemku parc. 
č. 4420 (ul. Pustkovecká) u domů č. p. 314, 315, 316, 317 a 318 v k. ú. Pustkovec. 

439/44 1) Projednala žádosti stávajících nájemců částí pozemku parc. č. 4166/2 o prodloužení 
smluvního vztahu, 

2) rozhodla o vyhlášení záměru městského obvodu prodloužit dobu pronájmu části 
pozemku parc. č. 4166/2 v k. ú. Pustkovec. 

440/44 1) Projednala návrh spol. ProfiProjekt ze dne 31. 1. 2017 na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se 
uložení podzemního vedení NN do části pozemku parc. č. 4131/73 v k. ú. Pustkovec, 

3) zmocňuje starostu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení; 

Zm.: Stanislav Pyš 

4) rozhodla o zveřejnění záměru zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 2003/35 v k.ú. 
Pustkovec, v rozsahu dle žádosti spol. ProfiProjekt ze dne 31. 1. 2017, 

5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zřízení práva stavby k 
pozemku parc. č. 4131/73v k. ú. Pustkovec, v rozsahu dle žádosti spol. ProfiProjekt ze 
dne 31. 1. 2017, 

6) ukládá starostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: Březen 2017 

441/44 Nemá připomínky k návrhu obecně závazných vyhlášek, dle materiálu, předloženého 
odborem vnitřních věcí magistrátu dopisem č.j. SMO/023926/17/Vnitř./Vik z 18. 1. 2017. 

442/44 Nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o konzumaci alkoholu dle materiálu, 
předloženého odborem vnitřních věcí magistrátu dopisem č.j. SMO/017831/17/Vnitř./Trv 
ze dne 18. 1. 2017. 

443/44 Nemá připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 dle materiálu, 
předloženého odborem ochrany životního prostředí magistrátu dopisem čj. 
SMO/056702/17/OŽP/Fr ze dne 10. 2. 2017. 

444/44 1) Schvaluje Závěrečnou zprávu z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu za r. 2016, předloženou předsedkyní inventarizační komise na 
základě usnesení rady městského obvodu č. 389/39 ze dne 21. 11. 2016, 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zprávu dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání jako součást závěrečného účtu / účetní 
závěrky r. 2016. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Červen 2017 
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445/44 1) Schvaluje Komentář k výsledku hospodaření r. 2016, předložený úsekem financí a 
rozpočtu, 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit materiál dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání jako součást závěrečného účtu r. 2016. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Červen 2017 

446/44 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji pozemku parc. č. 
4408/177 o výměře 75m2, odděleného geometrickým plánem č. 5653-14/2016 ze dne 
15. 8. 2016 (souhlas katastrálního úřadu s číslováním parcel ze dne 19. 8. 2016) 
z pozemku parc. č. 4408/175, ostatní plocha (zeleň), k. ú. Pustkovec, k umístění stavby 
opěrné zdi, za kupní cenu ve výši 30 tis. Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 
2879/3/17 dne 12. 2. 2017 znalcem Ing. Jiří Mička, 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš / T: Březen 2017 

447/44 1) Projednala žádost z.s.  Svatováclavský hudební festival ze dne 13. 2. 2017 o finanční 
podporu ve výši 25 tis. Kč na realizaci koncertu v Pustkovci, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Pustkovec rozhodnout o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 2 tis. Kč právnické osobě Svatováclavský hudební festival z.s., 
IČO: 26632578, sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Dr. Šmerala 1181/6, pro 
účel realizace koncertu cyklu Svatováclavský hudební festival, 

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Březen 2017 

448/44 1) Schvaluje návrh programu 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu dle 
předloženého materiálu, s termínem zasedání v pondělí 27. 3. 2017 v 1700 hodin a 
místem konání v zasedací místnosti úřadu městského obvodu, 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh programu dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: 27. 3. 2017 

449/44 1) Projednala žádost spol. PTD Muchová o vyjádření k projektové dokumentaci, povolení 
vstupu na pozemky a souhlas s umístěním stavby, 

2) souhlasí se vstupem a s umístěním stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. čč. 
4118, 4131/1, 4131/69, 4131/73, 4148 a 4421 v k.ú. Pustkovec, dle předložené 
projektové dokumentace k investiční akci „Doplnění VO Karla Aksamita“, vypracované 
spol. PTD Muchová v lednu 2017. 

450/44 1) Projednala žádost právnické osoby Mateřská škola Makovského ze dne 21. 2. 2017 o 
finanční příspěvek v neurčené výši na zakoupení herních prvků, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Pustkovec rozhodnout o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč právnické osobě Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. 
Makovského 4429, příspěvková organizace, IČO: 70984697, sídlem Ostrava, Poruba, 
Makovského 4429/8, pro účel zakoupení herních prvků, 

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Březen 2017 

451/44 1) Projednala žádost majetkového odboru magistrátu města Ostravy ze dne 20. 2. 2017 o 
posouzení podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4407/2 vč. budovy č. p. 
356 na něm stojící, předložených dne 15. 2. 2017 výborem TJ Sokol Pustkovec, 

2) ukládá komisi výstavby zajistit posouzení technického stavu budovy č. p. 356, 

Odp.: Rudolf Škovran … T: 2. 3. 2017 






