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U S N E S E N Í  

57. schůze rady městského obvodu 
ze dne 6. října 2021 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

R624/57 Schvaluje program 57. schůze rady městského obvodu dle předloženého návrhu. 

R625/57 Schvaluje přehled plnění usnesení rady městského obvodu dle předloženého 
materiálu. 

R626/57 Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 9. 
2021. 

R627/57 1) Doporučuje zastupitelstvu městského obvodu přijmout rozpočtové opatření 
č. 13/2021, kterým se: 

a) Zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111, UZ 
98 071, org. 509, o 31 tis. Kč, 

b) zvýší běžné výdaje na: 

i) §6114, pol. 5011, UZ 98071 (Volby do PČR, platy zaměstnanců), o 5 
tis. Kč, 

ii) §6114, pol. 5021, UZ 98071 (Volby do PČR, OOV), o 17 tis. Kč, 

iii) §6114, pol. 5031, UZ 98071 (Volby do PČR, sociál. pojištění), o 4 tis. 
Kč, 

iv) §6114, pol. 5032, UZ 98071 (Volby do PČR, zdravotní pojištění), o 1 
tis. Kč, 

v) §6114, pol. 5139, UZ 98071 (Volby do PČR, nákup materiálu), o 2 
tis. Kč, 

vi) §6114, pol. 5169, UZ 98071 (Volby do PČR, stravenky), o 2 tis. Kč; 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu 
městského obvodu návrh přijetí rozpočtového opatření dle tohoto usnesení. 

Odp.: Ing. Rudolf Kondula … T: Prosinec 2021 

R628/57 1) Projednala nabídky zájemců o dodávku skladového kontejneru (garáže) na 
sportoviště Hrázka, 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se zájemcem, který podal nejvýhodnější 
nabídku, a to: 

STG trade, s.r.o. , IČO: 25832069, DIČ: CZ25832069, sídlem: Mikulášská 
1141/89 794 01 Krnov, za ceny: kontejner 195 800 Kč (bez DPH), doprava na 
místo 6 200 Kč (bez DPH), jako maximální, 

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

Zm.: Stanislav Pyš 

R629/57 Rozhodla o záměru pronájmu budovy čp. 26 (Pustkovecká 39, Ostrava-
Pustkovec). 

R630/57 1) Projednala žádost silničního správního úřadu o vydání souhlasu k připojení 
pozemku na místní komunikaci, 

2) vydává ke správnímu řízení souhlas k připojení pozemku parc. č. 4337/2 
v k.ú. Pustkovec pro účel sjezdu a vjezdu na místní komunikaci III. třídy (ul. 



 

Str. 2 

Hrázka), pro potřebu zřízení sjezdu na uvedený pozemek stavebníka 
Kateřina Skácelová, trvale bytem Pustkovecká 14/53, 70800 Ostrava-
Pustkovec. 

R631/57 1) Projednala žádost silničního správního úřadu o vydání souhlasu k připojení 
pozemku na místní komunikaci, 

2) vydává ke správnímu řízení souhlas k připojení pozemků parc. č. 4789/1 a 
parc. č. 4800/2 v k.ú. Pustkovec pro účel sjezdu a vjezdu na místní 
komunikaci III. třídy (ul. Krásnopolská), pro potřebu zřízení sjezdu na 
uvedené pozemky stavebníka Ing. Jan Martínek, trvale bytem Opavská 
67/127, 70800 Ostrava-Pustkovec. 

R632/57 Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se: 

1) Snižují kapitálové výdaje na §3412, pol. 6121 (Sportovní zařízení v majetku 
obce, budovy, stavby – investice), o 3 tis. Kč, 

2) zvyšují kapitálové výdaje na §2321, pol. 6121, ORG 0900023000000 
(investice – vybudování záchytného žlabu a drenáže u HZ – projektová 
dokumentace), o 3 tis. Kč. 

R633/57 1) Rozhodla o vyhlášení poptávky na provádění zimní údržby místních 
komunikací v období od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022, oslovením nejméně tří 
možných zájemců, 

2) ukládá starostovi městského obvodu zajistit vyhlášení poptávky dle tohoto 
usnesení a výsledné nabídky předložit radě městského obvodu k projednání. 

Odp. Stanislav Pyš … T: Říjen 2021 

 

 

 

 

 

Stanislav Pyš  Ing. Rudolf Kondula 

starosta městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


