Statutární město Ostrava
Městský obvod Pustkovec
Rada městského obvodu Pustkovec
Funkční období rr. 2018 – 2022

U S N E S E N Í
54. schůze rady městského obvodu
ze dne 1. září 2021
Rada městského obvodu Pustkovec:
R597/54 Schvaluje program 54. schůze rady městského obvodu dle předloženého návrhu.
R598/54 Schvaluje přehled plnění usnesení rady městského obvodu dle předloženého
materiálu.
R599/54 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 7. 2021.
R600/54

1) Projednala žádost předsedy BD Krásnopolská Ing. Jaroslava Selera ze dne 17. 8.
2021 o přemístění kontejnerů na tříděný domovní odpad ze současného
umístění u pozemku parc. č. 4713 na pozemek parc. č. 4625/13 nebo parc. č.
4625/14,
2) nesouhlasí s přemístěním kontejnerů na tříděný domovní odpad dle
předložené žádosti.

R601/54

1) Projednala žádost odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy o
připomínky k návrhu vydání obecně závazné vyhlášky ke stanovení místního
koeficientu daně z nemovitých věcí,
2) nemá připomínky k vydání obecně závazné vyhlášky v této věci,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podání odpovědi dle tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš

R602/54

1) Projednala žádost odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy o návrh
společenských, sportovních a kulturních akcí, konaných v roce 2022,
2) žádá o zařazení akcí „Stavění máje“, konané dne 30. 4. 2022 (do dne 1. 5. 2022
do 0200 hodin) a „Kácení máje“, konané dne 28. 5. 2022 (do dne 29. 5. 2022 do
0200 hodin),
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podání odpovědi dle tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš

R603/54

1) Projednala žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko
k případnému výkupu pozemku parc. č. 4649 v k.ú. Pustkovec a k příp. svěření,
2) souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 4649 v k. ú. Pustkovec a s jeho případným
svěřením dle dopisu čj. SMO/460997/21/MJ/Rehze dne 8. 8. 2021,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podání odpovědi dle tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš

R604/54 1) Projednala výzvu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
ze dne 8. 8. 2021 k zajištění vykácení 11 ks stromů rostoucích na pozemcích,
svěřených do správy městského obvodu, a to včetně zajištění případných
nezbytných povolení ke kácení,
2) konstatuje, že zajištění výše uvedeného požadavku není dostatečně kryto
rozpočtem městského obvodu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podání žádosti o povolení kácení dle
tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš

R605/54 1) Projednala žádost stavebníka Kateřina Skácelová, zastoupené projektantem Ing.
Radkou Vavřinčíkovou, o vydání stanoviska k uložení inženýrských sítí a další
stavební činnosti, týkající se novostavby rodinného domu na pozemcích parc. čč.
4336,4337/1, 4337/2, a na pozemcích parc. čč. 4343 a 4420 (vlastnictví
Statutárního města Ostravy), vše v k.ú. Pustkovec (obec Ostrava),
2) vydává pro potřeby přísl. správních řízení souhlasné stanovisko k uložení
vodovodní přípojky PE 100 RC DN 25 v délce 8,5m do pozemku parc. č. 4420, k.ú.
Pustkovec a kanalizační přípojky v délce 2,1m do pozemku parc. č. 4343, v k.ú.
Pustkovec, pro záměr stavby „Novostavba rodinného domu vč. STI, vodovodní a
kanalizační přípojky, NN přípojky, dešťové kanalizace vč. vsaku, zpevněných
ploch, oplocení, a sjezdu na pozemek“,
3) zmocňuje, v případě předložení smluvního návrhu stavebníkem, starostu
městského obvodu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene dle tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš
R606/54 1) Projednala žádost spol. NOVPRO FM ze dne 13. 8. 2021, zastupující stavebníka
ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření ke stavbě přeložky podzemního vedení VN v
katastrálním území Poruba-sever, Pustkovec, v pozemcích parc. čč. 3624/12,
3624/1, 3623/1, 4422/9, 3942/1, 4424/7, 4424/16, 4423/30, 4423/1 (vše k.ú.
Poruba-sever) a parc. č. 3984/3 (k.ú. Pustkovec),
2) jelikož je stavba přeložky VN vyvolána stavbou „ORG 3202 Ekologizace veřejné
dopravy Poruba“, doporučuje, v souvislosti s usnesením Zastupitelstva
městského obvodu Pustkovec č. Z227/18 ze dne 1. 3. 2018 (odst. 6.),
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se stavbou přeložky podzemního
vedení VN dle tohoto usnesení;
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto usnesení
zastupitelstvu městského obvodu k projednání.
Odp.: Stanislav Pyš … T: Září 2021
R607/54 1) Projednala žádost spol. Realizujeme bydlení, IČO: 29388171, sídlem Slavíkova
6139/18c, Ostrava-Poruba, ze dne 16. 8. 2021, o vyjádření k projektové
dokumentaci ke stavbě bytového domu a parkoviště pro 28 automobilů
na pozemcích parc. čč. 1643/28 a 1593/12 v k.ú. Poruba a ke stavbě
inženýrských sítí na pozemcích parc. čč. 4485/66, 4489/7, 4685/19 a 4685/76 v
k.ú. Pustkovec,
2) žádá komisi výstavby a investiční o posouzení žádosti dle tohoto usnesení.
Odp.: Rudolf Škovran … T: Dle možností
R608/54

1) Projednala návrh zadávací dokumentace stavby „Zvýšení bezpečnosti pro pěší
na ul. Pustkovecké, 1. část“, zpracovaný dne 19. 8. 2021 komisí výstavby a
investiční pro zajištění elektronické aukce na výběr dodavatele aukční síní spol.
eCENTRE, IČO: 27149862, sídlo: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava,
2) odkládá zajištění e-aukce na r. 2022 dle důvodové zprávy.

R609/54

1) Projednala předložené nabídky zájemců o zhotovení urbanistické studie
„Obecní náves Pustkovec“,
2) zmocňuje starostu městského obvodu k vystavení objednávky nebo k uzavření
smlouvy o dílo se zhotovitelem, který podal nejvhodnější nabídku: Ing. arch.
Dušan Rosypal, IČO: 16658370, sídlem Nad Plesenkou 597/20, Ostrava-Plesná,
za cenu ve výši 50 tis. Kč (není plátce DPH).
Zm.: Stanislav Pyš
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R610/54 1) Projednala nabídky dodavatelů na havarijní kácení suchého topolu na pozemku
parc. č. 4166/1, ohrožujícího zdraví a bezpečnost,
2) zmocňuje starostu městského obvodu k vystavení objednávky nebo uzavření
smlouvy o dílo dle tohoto usnesení s dodavatelem, který podal nejvhodnější
nabídku: Jakub Štěpaník, IČO: 07961367, sídlem: Přerov I-Město, bří
Hovůrkových 2727/4, za cenu do výše 8 tis. Kč (vč. DPH) jako maximální, vč.
likvidace dřevní hmoty.
Zm.: Stanislav Pyš
R611/54

1) Rozhodla v souladu s ustanovením čl. III., odst. (3), druhá odrážka Směrnice č.
1/2014 (pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), za použití čl. V., odst.
(1) a (2) tamtéž, o přímém zadání realizace akce „Vybudování záchytného žlabu
a drenáže u novostavby HZ“ a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem:
Stavos Stavba a.s., IČO: 44739494, DIČ: CZ44739494, sídlem: U Studia 3189/35,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
za cenu díla ve výši 403 tis. (vč. DPH), jako maximální,
2) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření smlouvy dle tohoto usnesení.
Zm.: Stanislav Pyš
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu přijmout rozpočtové opatření č.
11/2021, kterým se:
a) Zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městským obvodem
– příjmy na § 6330, pol. 4251, UZ 6330, ORG 609, o 403 tis. Kč,
b) zvyšují kapitálové výdaje na § 2321, pol. 6121, ÚZ 6330, ORG
0900023000000, o 403 tis. Kč,
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského
obvodu návrh přijetí rozpočtového opatření dle tohoto usnesení.
Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Září 2021

R612/54

Bere na vědomí zápis komise výstavby a investiční č. 24 ze dne 31. 8. 2021.

Stanislav Pyš

Ing. Rudolf Kondula

starosta městského obvodu

místostarosta městského obvodu
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