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U S N E S E N Í  

55. schůze rady městského obvodu 
ze dne 13. září 2021 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

R613/55 Schvaluje program 55. schůze rady městského obvodu dle předloženého návrhu. 

R614/55 Schvaluje přehled plnění usnesení rady městského obvodu dle předloženého 
materiálu. 

R615/55 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 31. 8. 2021. 

R616/55 Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se: 

1) Zvyšují příjmy: 

a) na § 6171, pol. 2324 (Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady), o 28 tis. Kč, 

b) na § 5512, pol. 2324 (Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady), o 12 tis. Kč; 

2) snižují běžné výdaje: 

a) na § 3412 pol. 5139 (Sportovní zařízení ve vl. obce, nákup materiálu), o 45 
tis. Kč, 

b) na § 3412 pol. 5154 (Sportovní zařízení ve vl. obce, elektrická energie), o 
15 tis. Kč, 

c) na § 3412 pol. 5169 (Sportovní zařízení ve vl. obce, nákup ost. služeb), o 30 
tis. Kč; 

3) snižují kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121, UZ 3590 (Sportovní zařízení ve 
vl. obce, invest. akce), o 120 tis. Kč; 

4) zvyšují běžné výdaje: 

a) na § 3745, pol. 5021 (Péče o vzhled obcí, DOPP), o 60 tis. Kč, 

b) na § 3745, pol. 5031 (Péče o vzhled obcí, DOPP, sociální pojištění), o 12 tis. 
Kč, 

c) na § 3745, pol. 5032 (Péče o vzhled obcí, DOPP, zdravotní pojištění), o 6 
tis. Kč, 

d) na § 3745, pol. 5132 (Péče o vzhled obcí, ochranné pomůcky), o 10 tis. Kč, 

e) na § 6171, pol. 5011, UZ 13101 (Činnost místní správy, ÚP – plat 
zaměstnance), o 12 tis. Kč, 

f) na § 6171, pol. 5169, ORJ 88 (ČMS, služby – nákup stravenek), o 17 tis. Kč, 

g) na § 6171, pol. 5169 (Činnost místní správy, ostatní služby), o 13 tis. Kč; 

5) zvyšují kapitálové výdaje na § 3745, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0900002000000 
(Estetizace okolí budovy Úřadu – investice), o 120 tis. Kč. 

R617/55 1) Projednala „Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 
finanční kontroly“ ze dne 3. 9. 2021,  

2) přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle důvodové zprávy, 

3) ukládá, v souladu s ustanovením odst. 2) článku 11 Statutu města Ostravy, 
starostovi městského obvodu nejpozději do 14 dnů od projednání výsledků 
kontroly radou městského obvodu zaslat odboru interního auditu a kontroly 
MMO opatření k odstranění nedostatků, včetně usnesení rady městského 
obvodu. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: Do 29. 9. 2021 
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4) schvaluje tiskovou opravu svého usnesení č. R427/38 ze dne 16. 10. 2020, 
kterou se mění text „877.799“ na text „877.769“, 

5) rozhodla o doplnění čl. II. Směrnice č. 1/2014, pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, o nový odstavec s tímto textem: „Dle výzvy náměstkyně 
primátora ze dne 15. 6. 2017 č. j. SMO/225282/17/OFR/Vel je nutno evidovat 
veškeré objednávky v systému GINIS. Pro objednávání prací, služeb a dodávek 
je nutno využívat předepsané formuláře objednávek, určených pro tyto účely.“ 

6) rozhodla o úpravě Kontrolního řádu, spočívající v nahrazení původního textu 
ustanovení článku 6 odst. 6. textem „Funkci správce rozpočtu vykonává hlavní 
účetní“. 

R618/55 (R618/55) Rada městského obvodu Pustkovec: 

1) Rozhodla o vyřazení a likvidaci poškozeného, nevyužitého a neupotřebitelného 
majetku dle návrhu, předloženého dne 8. 9. 2021, 

2) jmenuje likvidační komisi ve složení: Stanislav Pyš (předseda), Kateřina 
Burianová a Sylva Ondračková (členové).  

R619/55 1) Projednala sdělení odboru kanceláře primátora Magistrátu města Ostravy ze 
dne 3. 9. 2021 čj. SMO/505034/21/KP/Voz o škodní události, k níž došlo dne 
24. 7. 2021 na majetku statutárního města Ostravy, spravovaného městským 
obvodem Pustkovec, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 85 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění), o vzdání se práva a 
prominutí dluhu ve výši 52.240,05 Kč osobě, která svým jednáním uvedenou 
škodu způsobila, 

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

Odp.: Stanislav Pyš … T: Září 2021 

R620/55 Souhlasí s pořádáním sportovní akce „Oderský pohár – cyklokros, Pustkovecký 
cyklokros“ a s bezplatným užitím veřejného prostranství v okolí sportovního areálu 
Hrázka, dle žádosti pořadatele DK BIKESHOP Racing Team, z.s., IČO: 07313306, 
sídlem Ostrava, Poruba, Opavská 6031/8, ze dne 1. 9. 2021. 

R621/55 1) Schvaluje návrh programu 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
s termínem zasedání v pondělí 29. 9. 2021,  

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

Odp..: Stanislav Pyš … T: 29. 9. 2021 
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