
Statutární město Ostrava  
Městský obvod Pustkovec 

Rada městského obvodu Pustkovec 
Funkční období rr. 2018 – 2022 

U S N E S E N Í  

60. schůze rady městského obvodu 
ze dne 1. listopadu 2021 

Rada městského obvodu Pustkovec: 

R638/60 Schvaluje program 60. schůze rady městského obvodu dle předloženého návrhu. 

R639/60 Schvaluje přehled plnění usnesení rady městského obvodu dle předloženého 
materiálu. 

R640/60 1) Projednala nabídky zájemců o provádění zimní údržby místních komunikací 
na období od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022, 

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

AHOS CZ, s r.o., IČO: 26796481, sídlo: Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-
Pustkovec,  

za cenu díla ve výši 841.500,-- Kč (bez DPH), jako maximální, 

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

Zm.: Stanislav Pyš 

R641/60 1) Projednala oznámení starosty městského obvodu o zániku mandátu člena 
zastupitelstva městského obvodu Pustkovec Pavla Otiska dnem 11. 10. 
2021, kdy v souladu s ustanovením § 55 odst. (2) písm. b) zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
(ve znění pozdějších předpisů), obdržel jeho písemnou rezignaci na mandát; 

2) konstatuje, že na uprázdněný mandát nastupuje náhradník z kandidátní 
listiny téže volební strany v pořadí podle ustanovení § 45 odst. (5) cit. 
zákona Ing. Libor Bochňák, a to dnem 12. 10. 2021. 

R642/60 1) Projednala obnovenou žádost manž. Karly a Čestmíra Walderových ze dne 
21. 9. 2021 o prodej části pozemku parc. č. 4408/127 v k.ú. Pustkovec, pro 
užívání jako veřejné zeleně, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Pustkovec souhlasit 
s prodejem části pozemku parc. č. 4408/147 o výměře 127 m2, vzniklé 
oddělením z pozemku parc. č. 4408/127 (vše v k.ú. Pustkovec), a požádat 
zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje, 

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

Odp.: Stanislav Pyš … T: Prosinec 2021 

R643/60 1) Projednala žádost o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o poskytnutí daru / individuální dotace ve výši 15 
tis. Kč pro rok 2022 na projekt Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o neposkytnutí 
daru / individuální dotace o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje ve výši 15 tis. Kč pro rok 2022; 
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3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení dle tohoto 
usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání. 

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

R644/60 1) Projednala sdělení majetkového odboru magistrátu, týkající se svěření 
dopravního automobilu pro dovybavení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů, 

2) prohlašuje, že zřizovatel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec je 
seznámen se stavem vozidla TZ Mercedes Benz, VIN: WDB 906655 1P 
204582, a potvrzuje, že na něm neshledává vady, které by bránily jeho 
přijetí do užívání, 

3) vydává souhlas ke svěření dopravního automobilu TZ Mercedes Benz, VIN: 
WDB 906655 1P 204582, v účetní hodnotě 3,843.020,50 Kč do majetku 
městského obvodu Pustkovec, pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Pustkovec. 

R645/60 Schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021, kterým se: 

1) Snižují běžné výdaje na: 

a) § 2212, pol. 5169 (Silnice, ostatní služby), o 50 tis. Kč, 

b) § 3349, pol. 5169 (Ostatní záležitosti sděl. prostředků), o 20 tis. Kč, 

c) § 3639, pol. 5171 (Komunální služby, opravy a udržování), o 20 tis. Kč, 

d) § 3412, pol. 5169 (Sportovní zařízení, ostatní služby), o 20 tis. Kč, 

e) § 3412, pol. 5154 (Sportovní zařízení, elektrická energie), o 10 tis. Kč; 

2) zvyšují běžné výdaje na: 

a) § 6171, pol. 5499 UZ  88 ORG 8933 (ČMS, sociální fond – příspěvek na 
odívání), o 72 tis. Kč, 

b) § 6171, pol. 5499 UZ  88 ORG 8934 (ČMS, sociální fond – penzijní 
připojištění), o 6 tis. Kč, 

c) § 6171, pol. 5499 UZ  88 ORG 8933 (ČMS, sociální fond – příspěvek na 
dovolenou), o 29 tis. Kč, 

d) § 6171, pol. 5169 UZ  88 (ČMS, příspěvek na stravenky zaměstnancům), o 
13 tis. Kč. 

R646/60 Bere na vědomí zápis komise výstavby a investiční č. 25 ze dne 26. 10. 2021. 

R647/60 1) Souhlasí se skácením dřeviny, rostoucí mimo les, a to uschlého javoru na 
pozemku parc. č. 2061/1 (součást VKP č. 009, vlastník SMO, svěřeno 
městskému obvodu), ohrožujícím bezpečnost silničního provozu, včetně 
zdraví chodců, na místní komunikaci Pustkovecká, 

2) souhlasí s darováním dřevní hmoty při likvidací dřeviny prostřednictvím 
RNDr. Lukáše Ženatého, PhD., včetně úklidu po kácení. 
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