
Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec 
R a d a  m ě s t s k é h o  o b v o d u  P u s t k o v e c  

Funkční období rr. 2014 – 2018 

U S N E S E N Í   
čč. 455/45 – 474/45 

45. schůze rady městského obvodu, konané dne 20. března 2017 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

455/45 Schvaluje předložený návrh programu 45. schůze. 

456/45 Schvaluje předložený přehled plnění usnesení. 

457/45 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu do dne 28. 2. 2017 dle 
předloženého materiálu. 

458/45 Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se: 

1) Sníží běžné výdaje na: 

a) § 2212, pol. 5169 (Silnice, nákup ostatních služeb), o 11 tis. Kč, 

b) § 6171, pol. 5011 (ČMS, Platy zaměstnanců v pracovním poměru), o 3 tis. Kč, 

c) § 3326, pol. 6127 (Pořízení zachov. a obn. hodnot nár.- pamětní deska), o 2 tis. Kč; 

2) zvýší běžné výdaje na: 

a) § 2341, pol. 5169 (Vodní díla v zem. krajině – likvidace bioodpadu rybníku), o 11 tis. Kč, 

b) § 6171, pol. 5424 (ČMS, Náhrady mezd v době nemoci), o 3 tis. Kč, 

c) § 3326, pol. 5139 (Pořízení zachov. a obn. hodnot nár.-nákup materiálu j.n.), o 2 tis. Kč. 

459/45 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu přijmout rozp. opatření č. 2/2017, kterým se: 

a) Snižují převody mezi statutárním městem a městským obvodem (příjmy) na § 6330, pol. 
4137, ÚZ 94, org. 509, o 1.137 tis. Kč, 

b) zvyšují převody mezi statutárním městem a městským obvodem (příjmy) na § 6330, pol. 
4137, org. 509, o 1.137 tis. Kč; 

c) snižují běžné výdaje na: 

i. § 3412, pol. 5169 UZ 94 org. 509 (Sport. zařízení v maj. obce, nákup služeb), o 70 tis. Kč, 

ii. § 3745, pol. 5021 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, ostatní os. výdaje), o 150 tis. Kč, 

iii. § 3745, pol. 5031 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí,poj.na sociál.zabezpeč.), o 38 tis. Kč, 

iv. § 3745, pol. 5032 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí,poj.na zdrav.pojištění), o 14 tis. Kč,  

v. § 3745, pol. 5132 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, ochranné pomůcky), o 2 tis. Kč,   

vi. § 3745, pol. 5137 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, DHDM), o 10 tis. Kč,   

vii. § 3745, pol. 5139 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, nákup materiálu  j.n.), o 18 tis. Kč,   

viii. § 3745, pol. 5156 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, pohonné hmoty), o 15 tis. Kč,   

ix. § 3745, pol. 5169 UZ 94 org. 509 (Péče o vzhled obcí, nákup ostat. služeb), o 820 tis. Kč; 

d) zvyšují běžné výdaje na: 

i. § 3412, pol. 5169  org.509 (Sportovní zařízení v majetku obce, nákup služeb), o 70 tis. Kč, 

ii. § 3745, pol. 5021  org.509 (Péče o vzhled obcí, ostatní os. výdaje), o 150 tis. Kč, 

iii. § 3745, pol. 5031  org.509 (Péče o vzhled obcí,pov.poj.na sociál. zabezpeč.), o 38 tis. Kč, 

iv. § 3745, pol. 5032  org.509 (Péče o vzhled obcí,pov.poj.na zdrav.pojištění), o 14 tis. Kč,  

v. § 3745, pol. 5132  org.509 (Péče o vzhled obcí, ochranné pomůcky), o 2 tis. Kč,   

vi. § 3745, pol. 5137  org.509 (Péče o vzhled obcí, DHDM), o 10 tis. Kč,   

vii. § 3745, pol. 5139  org.509 (Péče o vzhled obcí, nákup materiálu  j.n.), o 18 tis. Kč,   

viii. § 3745, pol. 5156  org.509 (Péče o vzhled obcí, pohonné hmoty), o 15 tis. Kč,   

ix. § 3745, pol. 5169 org.509 (Péče o vzhled obcí, nákup ostatních služeb), o 820 tis. Kč; 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu zajistit předložení doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: 27. 3. 2017 
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460/45 1) Doporučuje zastupitelstvu měst. obvodu změnit své usnesení č. 133/11 ze dne 14. 12. 2016 
v odst. 5) tak, aby z hodnoty věcného daru bylo odděleno 8 tis. Kč jako peněžitý dar na úhradu 
spotřeby elektrické energie v r. 2016, 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu zajistit předložení doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: 27. 3. 2017 

461/45 1) Projednala výsledek elektronické aukce na výběr dodavatele údržby veřejné zeleně na r. 2017, 
předložený organizátorem aukce spol. eCentre, 

2) rozhodla o uzavření smlouvy na dodávku údržby veřejné zeleně na období od 1. 4. do 31. 10. 
2017 s dodavatelem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to se spol. AHOS CZ, IČ: 26796481, 
sídlem Pustkovecká 64/47, Ostrava-Pustkovec, 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení. 

Zm.: Stanislav Pyš 

462/45 1) Rozhodla o prodloužení doby nájmu pozemku parc. č. 4166/2 v k. ú. Pustkovec, a to:  

a. části, označené v situačním snímku jako číslo „1“, na dobu neurčitou s účinností ode dne 
1. 5. 2017 nájemcům Lubomír Žídek, rok nar. 1932, a Bohuslava Žídková, rok nar. 1937, 
oba trvale bytem Ve Dvoře 120/8, Ostrava-Pustkovec,  

b. části, označené v situačním snímku jako číslo „2“, na dobu neurčitou s účinností ode dne 
1. 10. 2017 nájemcům Zdeněk Bucala, rok nar. 1956, a Marcela Bucalová, rok nar. 1958, 
oba trvale bytem Ve Dvoře 121/6, Ostrava-Pustkovec; 

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

Zm.: Stanislav Pyš 

463/45 1) Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 4026/1 v k. ú. Pustkovec, nájemci Vilém Vengrin, rok 
nar. 1968, trvale bytem Opavská 1125, Ostrava-Poruba, a to k užívání jako zahrada na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 4. 2017, za jednotkovou cenu nájmu ve výši 4,-- Kč/m2/rok, 

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

Zm.: Stanislav Pyš 

464/45 1) Bere na vědomí ukončení pronájmu pozemku parc. č. 4325 z důvodu změny vlastníka stavby 
garáže bez č. p. na něm stojící, 

2) rozhodla o vyhlášení záměru městského obvodu pronajmout pozemek parc. č. 4325 v k. ú. 
Pustkovec. 

465/45 1) Bere na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 3863/5,  

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji pozemku parc. č. 3863/5, 
trvalá travní plocha o výměře 165m2 v k.ú. Pustkovec, žadatelům Miroslavu Bětákovi, Jarmile 
Bětákové, Liboru Petrášovi a Janě Petrášové, a to za kupní cenu ve výši 9.900,-- Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem, vypracovaným znalcem Ing. Josefem Urbanem dne 8. 11. 2016, za 
podmínky, že žadatelé uhradí poplatky, spojené s prodejem, vč. nákladů na zaměření 
inženýrských sítí, v pozemku umístěných, 

3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit předložení doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: 27. 3. 2017 

466/45 1) Projednala žádost Vratislava a Kateřiny Skácelových o prodej části pozemku parc. č. 4223/1,  

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu požádat zastupitelstvo města o vyslovení záměru 
prodeje části pozemku parc. č. 4223/1, ostatní plocha – ostatní komunikace (žádaná výměra cca 
10m2) v k.ú. Pustkovec, 

3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit předložení doporučení dle tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: 27. 3. 2017 






