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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Volební období r. 2014 – 2018 

Z Á P I S   
7. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Den konání: Pondělí 21. března 2016, zahájeno v 1700 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost úřadu městského obvodu. 
 
Zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec řídil pan starosta Stanislav Pyš, který 
všechny přítomné přivítal a zkonstatoval, že zasedání bylo v souladu s jednacím řádem a 
ustanovením §93 odst. (1) zákona o obcích řádně oznámeno a svoláno. Následně požádal všechny 
přítomné, aby si vypnuli nebo ztišili své mobilní telefony, aby jednání nebylo zbytečně rušeno. 
Uvedl, že dle prezenční listiny se účastní zasedání zastupitelstva 14 členů a je tedy schopno se 
usnášet. Zápis ze zasedání pořídí Jana Zmeškalová.  

Dále pan starosta uvedl, že o každém usnesení se bude hlasovat jednotlivě na konci rozpravy. 
Návrhy usnesení jsou součástí materiálů, byly zpracovány a předloženy radou, kromě čtyř žádostí 
o dotaci.  
Případné nové usnesení či protinávrhy je v souladu s jednacím řádem jako vždy nutno formulovat 
tak, aby byl jejich obsah vyjádřen jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu.  
Všechna usnesení dle schválených změn budou jako obvykle zapracována do souhrnného textu. 

Ověřovateli zápisu 6. zasedání byli Tomáš Hlaváč a Ing. Jaroslav Ondruš. Pan starosta požádal 
oba ověřovatele, aby sdělili, zda zápis odpovídá průběhu zasedání.  

Oba shodně uvedli, že zápis přečetli, odpovídá zasedání a doporučují jej ke schválení. 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Tomáše Hlaváče a 
Ing. Jaroslava Ondruše o ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, 
konaného dne 16. 12. 2015. 
Hlasování č. 1: Kdo je pro návrh 14, kdo je proti návrhu 0, kdo se zdržel 0.  
Usnesení bylo přijato. 

OVĚŘOVATELI ZÁPISU 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA byli navrženi Jarmila Závacká a Ing. Radim 
Závacký. Oba navržení souhlasili, jiné návrhy nebo připomínky podány nebyly a přistoupilo se 
k hlasování.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 7. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Jarmilu Závackou a 
Ing. Radima Závackého. 
Hlasování č. 2: Kdo je pro návrh 14, kdo je proti návrhu 0, kdo se zdržel 0.  
Usnesení bylo přijato. 

K jednání byl stanoven program zasedání, který členové zastupitelstva obdrželi v pozvánce, a to: 

1. Zpráva ověřovatelů zápisu 6. zasedání 

2. Určení ověřovatelů zápisu 7. zasedání 

3. Informace o činnosti orgánů městského obvodu 

4. Kontrola plnění usnesení 
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5. Zápis kontrolního výboru 

6. Zápis finančního výboru 

7. Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 

8. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 2/2016 

9. Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 4/2016 

10. Návrh podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice 

11. Žádost o vyslovení záměru prodeje (Kubáň) 

12. Žádost o vyslovení záměru prodeje (Vyhlídal) 

13. Přínos: Výsledek kontroly samostatné působnosti na úseku nemovitých věcí 

Různé a organizační záležitosti 

K původnímu návrhu programu je tedy třeba připojit další bod, kterým je seznámení s protokolem 
z kontroly samostatné působnosti na úseku převodu nemovitých věcí, ten jsme dostali ve druhém 
roznosu jako přínos. 

Mimo předem roznesené materiály dnes „na stůl“ obdrželi ještě zápis jednání finančního výboru 
ze dne 17. března, který nebyl v době roznosu materiálů k dispozici, dále obvyklou zprávu o 
činnosti orgánů městského obvodu a souhrnný návrh usnesení. Každý bod programu bude 
projednán samostatně. Návrhy usnesení jsou obsaženy v podkladových materiálech.  

Následně se pan starosta Pyš otázal, zda jsou k navrženému programu dotazy, doplnění, 
připomínky. Nikdo se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování o návrhu programu: 
Hlasování č. 3: pro 14, proti 0, zdržel se 0.  
Program byl schválen. 

 
Pan starosta dále pokračoval v programu: Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu je 
předložena v písemné podobě.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
městského obvodu. 
Připomínky, diskuze:  

Ing. Čeganová si přečetla zprávu, kde je uvedeno, že se pracovníci úřadu účastní akreditovaných 
i neakreditovaných školení. Ptá se tedy, proč pan starosta neposlal pana tajemníka Müllera na 
bezplatné školení na MMO na přestupky. Ptá se proto, že se měla možnost seznámit s jedním 
rozhodnutím v přestupkové věci, kde magistrát v rámci dohledu zrušil rozhodnutí, které bylo 
v této věci vydáno.  
Pan starosta odpověděl, že na pravidelné semináře a školení ho posílá a zřejmě to nebylo nutné. 
Ing. Čeganová doporučila, aby se pan starosta seznámil se zprávou z kontroly přenesené 
působnosti na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití, které 
zde provedl magistrát. Dále se otázala, proč rada neprojednala podněty občanů a členů 
zastupitelstva z minulého zasedání. Ptala se na některé věci z rozpočtu a zákon o obcích říká, že 
člen zastupitelstva má dostat odpověď hned, když ne, tak písemně do 30 dnů. V zápisu naše 
dotazy se dají najít. Dále pan Ing. Blažek se také dotazoval ohledně vyvěšení rozpočtu na letošní 
rok – jak to bylo a žádal Vás, abyste to prošetřil a nenašla v usnesení rady, že by se tímto zabývali. 
Pan starosta si myslí, že to bylo v pořádku a pokud tam byly nějaké chyby, tak to snad bylo 
vysvětleno správcem rozpočtu panem Ing. Kondulou. Paní Ing. Čeganová pokračovala, že pan 
starosta slíbil, že to prověří, takže očekávala, že se tím rada zabývala a přijala nějaké usnesení. 
Na své otázky se tedy odpovědi nedočká. Ptala se u schvalování rozpočtu, jaké věci se připravují 
pro rok 2016 a nic se nedozvěděla. Nyní zjišťuje, že se má dělat nějaký chodník, kanalizace atd. 
Myslela, že se alespoň dodatečně doví, co rada plánuje s našimi penězi dělat. Pan starosta 
odpověděl, že do doby vytváření rozpočtu toto nepodnikli, jelikož milión korun došel těsně před 
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zastupitelstvem, po vyvěšení rozpočtu. Řešili to, zabývali se tím, bylo to i ve zpravodaji, není to 
tajemstvím, chodník se projednával i v komisi výstavby i byl poslán na MMO a v loňském roce to 
nemohlo být. Ing. Čeganová se otázala, zda má pan starosta pocit, že člen zastupitelstva, který 
má hlasovat o návrhu rozpočtu a nemá od své rady informace, že může hlasovat a aktivně se 
účastnit práce v zastupitelstvu, jestliže nedostanou informace, těžko se rozhoduje a můžou 
k tomu být vzneseny návrhy a připomínky. Poslední připomínka, která ji velice mrzí, se v tisku se 
objevila informace, kde ve spolupráci s Porubou se připravuje revitalizace Pustkoveckého údolí. 
Dělalo se to dávno, probíhala dotazníková akce Porubou, bylo to v televizi a stále čekala, že 
městský obvod, rada, podá nějakou informaci. Nyní se to dočetla v radničních listech, že se bude 
dělat revitalizace a bude to dělat město. Připadá ji, že rezignují na to, aby tady byl samostatný 
městský obvod a že si své věci dokáží spravovat sami. Pokud zde má být revitalizace, městský 
obvod měl být nositelem této myšlenky, měl by podávat žádost a jednat s magistrátem a starat 
se. To, že Poruba bude dělat průzkum, co má být na našem území, to ne. A bere jako selhání rady 
o tom, že za půl roku nebylo zastupitelstvo informováno. Pan starosta odpověděl, že právem se 
stará Poruba, protože to je pro jejich občany. Pustkovečtí lidé tam nechodí, když tam potká 
někoho 1x za 14 dnů je to hodně. Je to za peníze města. Co se týká hranic katastru, tak ta chyba 
se již stala před 25 lety a nebude jmenovat. Bohužel, Pustkovec mohl být jeden z nejbohatších 
obvodů. Takže nevidí důvod zde nad tím brečet. Pan Škovran doplnil, že zašel s Porubou až za 
hranice slušnosti. Zde vidí, jak občané aby se starali více o obec, aby šla dopředu, tak dělají vše 
proti obci za zády. Myslí si, že Poruba je vždy převálcuje, pokud spolu nebudou mít společnou 
řeč. Ing. Čeganová požádala pana Škovrana o upřesnění jeho poznámky. Pan Škovran odpověděl 
jednoduše, když mu na jednom zasedání bylo řečeno, že to co si mezi sebou poví, tak Poruba 
ihned ví a dělá se politika za zády a doslova se mu vysmáli. Přišel pak domů znechucený a 
přemýšlel, zda vůbec zastupitele dělat, když zde jsou lidé kteří místo bojování o obec a dávali sem 
něco, tak mu v Porubě umyli hlavu. Nechtěl by to dále rozvádět, a pokud Ing. Čeganová má zájem, 
řekne ji to osobně. Neví, kdo to dělá. Ing. Kondula dodal, že není pravda, že se o Pustkovec 
nestarají, na zasedání byl on, starosta a další a hodinu a půl se snažili přesilu Poruby přesvědčit o 
tom, že to nedělají pro Pustkovec a nějaké stříšky, horolezecké stěny atd. tam nechtějí. Na druhou 
stranu celé jednání vedl Ing. Kotek ml., tzn. pustkovecký občan. Opravdu neví, kdo za koho co 
dělá. Ing. Čeganová reagovala, jestliže Ing. arch. David Kotek zpracovával pro Porubu nějakou 
revitalizaci, tak proto si to vedl. Ji vadí, že MOb Pustkovec nebyl v tomto důraznější, neřekl, že je 
to naše území a o tom, co tam bude, se bude jednat s námi, ne že Poruba nám bude diktovat. Již 
25 let se snaží o propojení Marty Krásové a Slavíkové a udělejme tedy to stejné Porubě. Když oni 
se můžou k nám takto, tak proč ne my k nim? Ing. Kondula uvedl, že o toto také bojují. Proč by 
měli dělat revitalizaci na soukromých pozemcích, jsou spočítané a je jasně napsáno, že chtějí, aby 
si je vykoupili, pokud na tomto území něco dělat. Jak by k tomu lidé přišli? Snaží se, aby všechny 
ty kousky pozemků, si odkoupili v tomto případě. Pan starosta dodal, že toto skončilo tak, že bylo 
Ostravou zaplaceno geodetické zaměření těchto pozemků, dále to bude pokračovat znaleckými 
posudky a výkupy pozemku. Teprve po tom se může v revitalizaci pohnout, jinak to jsou pouze 
články do novin, které on nepíše. Ing. Čeganové chybí v usnesení rady MOb Pustkovec, že bere 
na vědomí, že se něco takového děje a pověřuje například jeho a pana Škovrana v zastupování 
MOb. Také aby i zastupitelstvo přijalo nějaké usnesení, aby to bylo, že je to MOb Pustkovec a ne 
Poruba. Pan starosta uvedl, že to je pořád. Chodí na jednání, aby dal do pořádku pozemky 
soukromých vlastníků, ty se vykoupí, zůstane to v našem katastru a za městské peníze se to 
revitalizuje. Po vykoupení zůstanou svěřeny Pustkovci. Ing. Čeganová dále uvedla, že v tomto 
případě musí Pustkovec jednat velice bojácně a dle ní by mělo být usnesení naší rady, např. „žádá 
radu města Ostravy, aby v rámci přípravy revitalizace, zajistila výkupy pozemků od soukromých 
vlastníků apod.“. Stále ji chybí aktivita a usnesení naší rady k problematice pustkoveckého údolí. 
Pan starosta uvedl, že k tomu doposud nebyl důvod. Stále se jen něco plánuje a z dotačních titulů. 
Je to na dlouhou dobu, než se to vyřeší. V prvé řadě se mají vykoupit pozemky, aby do toho mohlo 
město investovat. Ing. Čeganová uvedla se vší úctou, že to, že se s nimi někdo nebude bavit, 
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neznamená, že se nic neděje. V minulém volebním období se několikrát ptala na zpracování 
nového územního plánu a paní bývalá starostka Tichá říkala, že se stále nic neděje. Ale ten proces 
má určité fáze a následně byl územní plán nakreslen, projednán a schválen zastupitelstvem 
města. Má obavu, že pokud k tomu budou tímto způsobem přistupovat, tak se může stát, že 
jednoho dne město Ostrava vykoupí tyto pozemky, tak pokud je to pro Poruba, tak je svěří 
Porubě, i když budou v katastrálním území Pustkovec. Byly by ráda, kdyby nositelem byl MOb 
Pustkovec a pro město Ostrava partnerem a Poruba by byla brána jen na konzultace. Zatím má 
pocit, že tam nejsou na konzultace, ale jsou tam trpěni, že se tam vlomili do dveří. Pan starosta 
uvedl, že tyto obavy jsou zbytečné. Naposledy se vykoupil pozemek MUDr. Kudely a Ostrava ho 
svěřila MOb Pustkovec. Takto by to mělo dopadnout se všemi pozemky a toto strašení není na 
místě. Pan tajemník se otázal Ing. Čeganové, odkud má informace o tom, jak proběhla kontrola 
přenesené působnosti na úseku přestupků. Ing. Čeganová uvedla, že má rozhodnutí, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí. Poskytl ho ten, kdo byl obviněn z přestupku. Pan tajemník pak doporučil 
Ing. Čeganové absolvovat školení na ověřování listin a podpisů.  
(Poznámka: V 1715 hodin se dostavil Ing. Urban, dále tedy bylo přítomno 15 zastupitelů)  
Pan starosta podotkl, že svoji úlohu jednoho z nejmenších obvodů již jednou prohráli a těžko se 
to bude dávat zpátky dohromady. Jsou mezi námi lidé, kteří větší katastr nechtěli, bylo jim to 
vytknuto a dneska si stěžují. Ing. Čeganová reagovala, že to co uhájili, bylo to, co mohli dostat, 
protože se rozhodovalo, zda vůbec povolí městský obvod, tak to obhajovali tak, že chtějí hájit 
zájmy občanů. Kdyby zde měli Nový Pustkovec a sídliště Františka Čechury, tak ať si uvědomí, že 
na sídlištích je mnohem více lidí. Pan starosta dodal, že by byly i větší peníze. Ing. Kondula doplnil, 
že by ho také zajímalo usnesení, jak se tenkrát o katastr bojovalo, musely být nějaké zápisy. Ing. 
Čeganová uvedla, že to bylo ještě před rokem 1990 a vyřizoval to tenkrát Úřad města Ostravy, 
Pustkovec ještě nebyl. Pan tajemník doplnil zkušenost, že v těch letech byl v Nové Vsi členem 
rozhraničovací komise, ve které měli asi okolo 10 jednání. Jednalo se o konkrétních pozemcích, o 
parcelních čísel a dělaly se zápisy. Ing. Čeganová doplnila, že to řešil občanský výbor. Ing. Ondruš 
navrhl, aby se zastupitelstvo vrátilo k programu. Ing. Blažek uvedl, že minule zde žádal o osobní 
prošetření a žádnou odpověď nedostal a zřejmě ani nyní odpověď nedostane. 
Nikdo jiný se o slovo nepřihlásil a pan starosta dal tedy hlasovat o návrhu usnesení. 
Hlasování č. 4: pro 13, proti 0, zdržel se 2. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Pan starosta dále pokračoval v programu. Následovala kontrola usnesení: Přijetím usnesení č. 
242/21 bylo splněno usnesení č. 78/6. Sledováno je plnění netermínovaných usnesení č. 60/5 a 
77/6. Jejich zrušení navrhl kontrolní výbor při projednávání plnění usnesení zastupitelstva. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva městského obvodu. 
Připomínky, diskuze:  

Pan starosta se dotázal předsedy kontrolního výboru, zda chce něco doplnit. Pan Tichý k návrhu 
rušení těch dvou usnesení doplnil, že pokud se chtějí na něčem usnášet, tak je důležité, aby to 
mělo přesné zadání, termíny apod. Výbor nevidí důvod dávat znalecký posudek ani vkládat do 
katastru - proč by měla dávat obec svůj znalecký posudek, když to bude prodávat město. U 
geometrického plánu také nevidí důvod, aby ho obec platila, měl by si ho zaplatit ten, kdo chce 
koupit pozemek. Tak jak je to napsáno, tak je tam vše.  
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a pan starosta dal hlasovat. 
Hlasování č. 5: pro 12, proti 0, zdržel se 3. 
Usnesení bylo přijato. 
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Pan starosta dále pokračoval: Na kontrolu usnesení navazuje zápis z jednání kontrolního výboru. 
Jak bylo řečeno, ten 9. března na svém 6. jednání provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
a usnesení rady za uplynulé období a zadání zakázek neshledal v nich závady. Výbor navrhl zrušení 
dvou usnesení. Podrobnosti jsou v zápisu. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  
1) Projednalo zápis kontrolního výboru č. 6, konaného dne 9. 3. 2016, 
2) ruší na návrh kontrolního výboru svá usnesení č. 60/5 ze dne 30. 9. 2015 a č. 77/6 ze dne 

16. 12. 2015. 
Připomínky, diskuze:  

Pan starosta zahájil k projednávanému bodu rozpravu a předal slovo předsedovi kontrolního 
výboru.  
Pan Tichý uvedl, že kontrolní výbor dále projednal i další věci, co se týče ořezů dřevin, úpravy 
silnice atd. Zápis z kontroly samostatné působnosti byl dodán na obecní úřad dva dny po konání 
kontrolního výboru, tzn., že 9. 3. 2016 ještě nebyl na úřadě. Byl nám zaslán mailem, ale to už 
nebyl čas, aby se před zastupitelstvem znovu setkali. 
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 6: pro 13, proti 0, zdržel se 2. 
Usnesení bylo přijato. 

Dalším bodem byl zápis č. 7 finančního výboru: Finanční výbor projednával čerpání rozpočtu r. 
2015 a další záležitosti. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu, který obdrželi. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního výboru č. 7, 
konaného dne 17. 3. 2016. 
Připomínky, diskuze:  

Ing. Závacký (předseda finančního výboru) nic nedoplnil. 
Nikdo další se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 7: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Informace o čerpání rozpočtu r. 2016 
Zastupitelstvu byl předložen přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období. 
Hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění provedených úprav, což také 
konstatoval finanční výbor. 
Zůstatek na základním běžném účtu byl 1 108 465,03 Kč, na účtu v České národní bance bylo 
91,66 Kč, na výdajovém účtu 214 812,77 Kč a na příjmovém účtu bylo 1 306 134,41 Kč. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 
městského obvodu do dne 29. 2. 2016 dle předloženého materiálu. 
Připomínky, diskuze: 

Pan místostarosta Ing. Kondula doplnil, že dopadli dobře díky zimě, která nebyla tak veliká. 
Všechny deníky o pracích jsou odevzdávány, takže se podařilo udělat nějaké svislé dopravní 
značení, nástěnky, dary a další. Jsou zde ještě příjmy z psů a nájmy, se budou ještě čerpat. Doteď 
nevidí žádný větší problém. 

Nikdo další už neměl připomínky a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 8: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
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Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 2/2016: 

Dne 16. února 2016 rada města usnesením č. 03251/RM1418/48 schválila poskytnutí účelového 
neinvestičního transferu městskému obvodu Pustkovec v celkové výši 1 tis. Kč za součinnost, 
poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“.   

Přijetí rozpočtového opatření bylo doporučeno radou. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 2/2016, 
kterým se v návaznosti na usnesení Rady města Ostrava č. 03251/RM1418/48 ze dne 16. 2. 
2016: 

1) Zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy na §6330, pol. 
4137 (ÚZ 3637, org. 509), o 1 tis. Kč,  

2) zvýší běžné výdaje na §6112, pol. 5023 – ÚZ 3637 (zastupitelstva obcí, odměny členům 
zastupitelstva) o 1 tis. Kč. 

Připomínky, diskuze: 

Pan starosta uvedl, že je to ten stejný případ jako v loňském roce, když přišly peníze za monitoring 
uschlých stromů, ale v tomto případě se to bude provádět až v období vegetace. 

Ing. Čeganová se otázala, zda to bude kontrolovat někdo z rady, když je to dáno na zastupitelstvo 
obcí? Pan starosta odpověděl, že to může kontrolovat stavební úřad, který zde posledně nebyl. 
Ing. Čeganová navázala: pokud se to dá na pol. 6112, tak říkají, že kontrolu bude provádět někdo 
ze samosprávy a bude podepisovat monitorovací zprávu, která se předkládá 2x ročně na 
magistrát. Pan starosta odpověděl, že jelikož splnili usnesení posledního zastupitelstva, je 
navržen na údržbu zeleně v katastru Ing. Kondula, navrhuje, aby za to byl zodpovědný i nyní. 

Nikdo další se již nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 9: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 4/2016: 

Městský obvod na podzim r. 2015 vzhledem k hrozícímu suchu zadal vypracování studie 
proveditelnosti zajištění náhradního zdroje napájení rybníka ve VKP; v návaznosti na úhradu této 
studie bylo požádáno město o poskytnutí účelové dotace na zafinancování. 

Na základě této žádosti RMO usnesením č. 3323/RM1418/49 schválila poskytnutí finančních 
prostředků městskému obvodu z fondu životního prostředí v celkové výši 19 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

Rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 4/2016, kterým se v návaznosti na usnesení Rady 
města Ostrava č. 3323/RM1418/49 ze dne 1. 3. 2016: 

1) Zvýší převody mezi SMO a městským obvodem (příjmy) na §6330, pol. 4137 (ÚZ 1030, org. 
509) o 19 tis. Kč, 

2) zvýší běžné výdaje na §3733, pol. 5166 (ÚZ 1030) o 19 tis. Kč. 
Připomínky, diskuze: 

Marie Tichá se otázala, zda byla vypracována studie a byl nalezen náhradní zdroj, jelikož nepršelo 
a rybník je plný. Zda je tedy plný přirozenou cestou, tzn. potokem a okolními vodami, anebo ta 
studie náhradní zdroj vyřešila a v období sucha by něco vyřešila anebo se využije něco jiného.  

Pan starosta odpověděl, že by to vyřešila jen z polovina, jelikož základem této studie je, že 
polovina musí být napršena nebo přírodní cestou natečena a druhá část by byla z vrtu za hrázi 
rybníka z porubského území. Pan starosta dále uvedl, že chodí na pravidelné schůzky na Povodí 
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Odry, kde bylo na poslední schůzi konstatováno, že je po stoletém období sucha a tento rok bude 
nejspíš jiný. Peníze nevyhodili, to co do toho vložili, město vrátilo.  

Paní Tichá se dále otázala, jak je to s čištěním rybníka a jeho okolím, zda se rybáři k tomu nějak 
staví nebo to bylo předáno městskému obvodu. Pan starosta odpověděl, že vše zůstalo ve starém 
režimu. Měl s nimi schůzku, kde na ně tlačil, aby to v polovině února již zastavili apod. Na příští 
měsíc by měly být nasazeny ryby, takže to bude opět chovný rybník. 

Nikdo další se o slovo nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování. 
Hlasování č. 10: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

(Pozn. Po tomto hlasování v 1800 hodin odešla ze zasedání členka zastupitelstva Mgr. Veronika 
Tichá, DiS. Počet přítomných členů zastupitelstva se snížil na 14) 

Návrh podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice 

Pro potřebu výstavby nové hasičské zbrojnice bylo nutno se pokusit zajistit kofinancování z 
externích zdrojů; jedním z nich také může být dotace ze státního rozpočtu, podle dotačního 
programu, vyhlášeného na r. 2017 dne 27. 1. 2016 Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR; maximální výše dotace může činit až 4,5 mil. Kč.  

Podle ustanovení odst. (15) písm. a) čl. 10 Statutu MO je podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu v působnosti zastupitelstva městského obvodu, a to po předchozím souhlasu rady 
města; o tento souhlas bylo požádáno 24. 2. 2016. Jelikož ale tento dotační titul není 
kofinancován z rozpočtu SMO, lze žádost podat přímo a následně pouze RMO informovat. 

Termín předložení žádosti na GŘ HZS ČR je do 30. 4. 2016; do té doby musí být ještě žádost 
projednána (a doporučena) v HZS MSK. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Rozhodlo o podání žádosti k Ministerstvu vnitra – Generálnímu ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky na poskytnutí dotace ve výši 4,5 mil. CZK pro výstavbu 
budovy hasičské zbrojnice, 

2) ukládá starostovi městského obvodu zajistit vypracování uvedené žádosti, její předložení 
vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje k projednání a následné 
předání projednané žádosti Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, vč. informování Rady města Ostravy o podání žádosti. 

Odp.: Stanislav Pyš … T: Duben 2016 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Čeganová se otázala, proč zde nemají text žádosti přiložený. Tak mohli vzít dnes na vědomí, 
že celkové náklady na výstavbu hasičárny budou 18 mil. a že schvalují podání žádosti. 
Pan starosta odpověděl, že mu bylo vysvětleno členem komise výstavby, že cena 18 mil. je cenou, 
která nemusí být konečná, může se srazit dolů. Existuje i předpoklad, že se cena veřejné zakázky 
v elektronické aukci zřejmě srazí o 10%. 
Občan Ing. Blažek se přihlásil o slovo a uvedl, že je hezké, že se snaží, ale obává se, že se dělá 
stejná chyba jako v některém předchozím zastupitelstvu. Kde také byla podmínka, že se může 
dále po předchozím souhlasu rady města. Tehdy o tom byla diskuze a přehlasovalo se silou, že i 
bez souhlasu rady města to bude. 
Pan starosta odpověděl, že to není pravda, že rada města dala souhlas a chyba se stala někde 
jinde. Nyní souhlas není, protože se v současné době tento projekt přepracovává, kvůli změně 
v přechodech a chodníku. Ing. Bystroňová, která to měla na starosti, byla měsíc a půl letošní rok 
na nemocenské a nestíhala to, ozve se, jakmile to bude možné. Termín podání byl 15. ledna, což 
neměli šanci stihnout. 
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Pan tajemník upozornil, že tak jak to nyní bylo čteno, je uvedeno, že tento dotační titul není 
společně financován z městského rozpočtu, a proto ve stejném ustanovení statutu je řečeno, že 
má následovat pouze informování rady města o tom, že byla tato žádost podána. 
Pan starosta dodal, že je dále napsána žádost na krajský úřad o dotaci. Po předběžném jednání 
byl u zástupce hejtmana, který přislíbil také finanční pomoc, ale bez částky, která bude určena 
jejich možnostmi. 
Pan Tichý uvedl, že to nepodléhá MO, ale radě. Tento materiál je navíc obrovským nakročením 
k úspěchu postavit pořádnou zbrojnici a bude taková, jakou si ji městský obvod zaslouží a doufá, 
že se věci konečně pohnou správným směrem a také se tento bod odhlasuje. 
Nikdo další se do diskuze nezapojil a pan starosta ukončil diskuzi a dal hlasovat. 
Hlasování č. 11: pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Žádost o vyslovení záměru prodeje části pozemku 

Dopisem ze dne 24. 11. 2015 požádal Luděk Kubáň o prodej pozemku parc. č. 4408/175, ostatní 
plocha (zeleň), část o výměře cca 70m2, v k. ú. Pustkovec, k umístění stavby opěrné zdi, a to v 
souvislosti se záměrem výstavby RD na sousedících parcelách v jeho vlastnictví. Pozemek není 
městským obvodem nijak využíván, prodejem nebude nijak dotčen veřejný zájem nebo zájmy 
třetích osob. Na základě souhlasu komise výstavby ze dne 12. 1. 2016 rada městského obvodu 
prodej doporučila usnesením č. 232/21. 

Návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost Luďka Kubáně ze dne 24. 11. 2015 o prodej nemovité věci, a to pozemek 
parc. č. 4408/175, ostatní plocha (zeleň), část o výměře cca 70m2, v k. ú. Pustkovec, k 
umístění stavby opěrné zdi, 

2) žádá Statutární město Ostrava o vyslovení záměru města prodat pozemek parc. č. 
4408/175, ostatní plocha (zeleň), část o výměře cca 70m2, v k. ú. Pustkovec. 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Čeganová neví, jak tam chce umístit rodinný domek. Před zastupitelstvem si tento pozemek 
prošla a od plotu je min. 10 metrů rostlého terénu, který je na úrovni škvárové dráhy a teprve 
směrem dolů k pozemkům p. Gavendy. Nevidí důvod – záměr, proč by mu obec měla tento 
pozemek prodávat. Pokud on chce vybudovat opěrnou zeď vybudovat až na hranici toho oplocení 
nebo jaké má plány, nějaké bližší informace. Jinak navrhuje tento materiál odložit a ať uvede svou 
představu, aby zde nedošlo ke změně poměrů např. odtokových. Nejspíše má záměr tu hlínu 
odtěžit. 

Pan starosta odpověděl, že toto náleží stavebnímu úřadu a na zastupitelstvu to nikdy neřešili, je 
to jeho vlastní parcela, má to být nízký bungalov. My zde máme rozhodnout jen o vyslovení 
záměru prodeje. 

Ing. Kondula dodal, že je dobrou zprávou, že se tam již nechce stavět třípatrová budova a 
nebudou problémy s tím spojené, takže s tím problém nemají. 

Nikdo další se nepřihlásil a pan starosta dal o návrhu hlasovat. 
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 3. 

Usnesení bylo přijato. 
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Žádost o vyslovení záměru prodeje nemovitých věcí  

Rada městského obvodu dne 25. 1. 2016 projednala doplněnou žádost Ing. Vyhlídala o prodej 
parkoviště na MK Hrázka a usnesením č. 236/21 znovu doporučila zastupitelstvu městského 
obvodu požádat zastupitelstvo města o vyslovení záměru prodeje, jak uvedeno v návrhu 
usnesení. 

Geometrický plán na oddělení jednotlivých částí uvedených pozemků má význam zadat až poté, 
co bude zastupitelstvem města vysloven záměr prodeje, a jeho vyhotovení zadá žadatel. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo žádost Ing. Vlastimila Vyhlídala, týkající se vyslovení záměru prodeje 
nemovitých věcí (parkoviště u budovy č. p. 70 – Restaurace Bílý Kartáč na ul. Hrázka a části 
pozemků), 

2) rozhodlo požádat Statutární město Ostrava o vyslovení záměru prodeje nemovitých věcí – 
částí pozemků parc. čč. 4220, 4221, 4222/1 a 4223/1, vymezených dle zákresu do situačního 
snímku katastrální mapy na nich umístěnou zpevněnou plochou o výměře 150 m2, vše v k. 
ú. Pustkovec (obec Ostrava). 

Připomínky, diskuze: 

Ing. Kondula poděkoval Ing. Závackému, že zajistil bezplatné geometrické zaměření, aby věděli, 
o čem hlasují. Nyní to je již zřetelné, přes které pozemky to jde. 

Ing. Čeganová uvedla, že si přečetla dopis ze 17. 12. 2015 a nemá pocit, že by se jednalo o materiál 
na vyslovení záměru prodeje pozemku. Pan Vyhlídal napsal: „ve smyslu přechozích jednání 
navazujících na uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 163 895,- Kč a při respektování dohody 
odkoupení pozemku, specifikace výše, za tržní cenu, žádám tímto o odkoupení za cenu 45 tis. s tím, 
že by byly současně narovnány a vypořádány vztahy mezi účastníky z titulu uplatněného škodního 
nároku“. Pan Vyhlídal žádá, abychom mu nahradili škodu a to tak, že dle nich jsme něco vysoudili 
a on chce to co je naproti – parkoviště a dá nám za to 45 tis. Nemyslí si, že s tím bude město 
souhlasit, jelikož majetek města má určitou hodnotu a my bychom mu to měli prodat za cenu 
daleko nižší. Také by ji zajímalo, jak probíhala další jednání a co vyřídil pan Pyšný, který zastupoval 
městský obvod a zda je k tomu nějaký spis.  

Místostarosta Ing. Kondula reagoval, že je to něco, co podědili a v této chvíli se jim zdá toto řešení 
dobré. Samozřejmě je 45 tis. Kč za parkoviště málo; restaurace funguje, a pokud to město 
napadne, tak ať hledá viníky, kdo může za to, že k této chybě došlo. Na nás je to, že se chtějí 
s touto chybou vypořádat, ale ne tak, že dají 168 tis. Kč z rozpočtu obce.  

Pan starosta pokračoval, že se dva roky toto parkoviště využívá bezplatně, pokud se budou i 
nadále dohadovat, tak to budou další dva roky a bude to jen ztracený čas a peníze. 

Ing. Čeganová se ohradila, že to může každý napsat, že si myslí, že jsme mu způsobili škodu a 
požadovat náhradu škody. Zde není žádný rozsudek, jen napsal, že si myslí, že bychom mu měli 
uhradit něco, co vyčíslil ve výši 163 895 Kč. 

Ing. Kondula reagoval, že toto před půl rokem probírali, že tu kalkulaci napadli; zda s tím mají jít 
k soudu, cenu, trvání atd. Zde je nabídka za 150 m2 za 45 tis. a myslí si, že i lukrativnější pozemky 
se tu prodávají za podobnou cenu. My chceme, aby se o to postarala Ostrava. 

Ing. Urban uvedl, že Ing. Plaček uvádí, že cena pozemku je odhadnuta za 1 240 Kč. Je pravda, že 
by tento pozemek mohl mít takovou cenu, ale jenom ta úprava – zámková dlažba s obrubníky 
stojí další tisícovku navíc. Pokud se bude dělat další ocenění, tak se bude muset ocenit to, co tam 
je a zda to mělo nebo nemělo stavební povolení a kolaudaci. Důležité je, že je investice provedena 
a prodává se pozemek včetně zpevněné plochy a ta cena je hodně podseknutá. Dále souhlasí s 
tím, co říkala Ing. Čeganová, není zde uvedeno rozhodnutí o tom, že byla způsobena nějaká škoda, 
on se pouze domnívá, že má takový nárok. Pouze vyčíslil obdélníček v situační mapě jako projekt 
v ceně 160 tis. Nedomnívá se, že by mu byla způsobena jakákoli škoda. Ve skutečnosti, pokud 
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vlastníkem je město a vyhradilo by si prodej, tak polovinu peněz dostane město. Ze 160 tis.? 
Obvod dostane 45 tis. a k tomu dáme 60 z vlastní kapsy a dají to městu? Mělo by tam být normální 
ocenění pozemku, včetně úpravy pozemku. Je to diskutabilní. 

Ing. Ondruš požádal, aby se diskutovalo a schvalovalo to, o čem se zde jedná. Nejedná se o ceně, 
ale o záměru prodeje pozemku. S tím, že chtějí jen požádat magistrát, zda to je ochotný prodat. 
Po tom, co to schválí, následuje fáze, kde bude diskuze o ceně. 
Hlasování č. 13: pro 12, proti 1 (Ing. Čeganová1), zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Výsledek kontroly samostatné působnosti na úseku převodů nemovitých věcí 

Dne 12. února byla kontrolní skupinou majetkového odboru Magistrátu města Ostravy u 
městského obvodu provedena kontrola samostatné působnosti v oblasti převodů nemovitých 
věcí v letech 2014 a 2015. Podle ustanovení § 129a, odstavec (2) zákona o obcích starosta 
městského obvodu na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném po 
ukončení kontroly, seznámí zastupitelstvo městského obvodu s výsledky uskutečněné kontroly. 
Ačkoli nebyl shledán žádný nezákonný postup, bylo účelné k seznámení doložit také komentář k 
těmto výsledkům; nejedná se ale o návrh opatření k nápravě. 

Vzhledem k termínu předání protokolu nebylo možno jej dle usnesení zastupitelstva městského 
obvodu č. 31/3 ze dne 23. 3. 2015 předat k projednání kontrolnímu výboru standardním 
způsobem; proto byl členům výboru alespoň dne 12. 3. 2016 rozeslán v e-mailové zprávě. 

Komentář k jednotlivým bodům protokolu byl v předloženém materiálu č. 10. 

Rada městského obvodu dne 14. 3. 2016 doporučila tento návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí protokol č. j. 
SMO/094326/16/MJ/Ra z kontroly převodů nemovitých věcí v letech 2014 a 2015, pořízený a 
předaný starostovi městského obvodu dne 11. 3. 2016 kontrolní skupinou majetkového odboru 
Magistrátu města Ostravy. 
Připomínky, diskuze: 

Ing. Čeganová, i když se zde píše, že v kontrolovaných případech nebyl porušen zákon, tak by 
doporučila přijmout usnesení za b) zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec ukládá Radě 

městského obvodu Pustkovec zajistit řádné vedení majetkových spisů, termín ihned a trvale. 

Jelikož ve zprávě je uvedeno, že kontrolované spisy neobsahují sdělení žadatelům o ukončení 
projednávané věci, neobsahují spisy o ústních jednání atd. Pobavil ji i komentář, že není třeba 
naplňovat spisy meziprodukty. Do spisů jsou zařazovány jen výstupy z jednání příslušných orgánů, 
nicméně na přání kontrolní skupiny byl do příslušného spisu dodatečně vložen usnesení komise 
výstavby. Spis je to nejdůležitější, co se o dané věci vede, pokud nevíte, jak se spisy vedou, i když 
to není správní řízení, dá se podpůrně použít zákon o správním řádu. V majetkovém spise by měly 
být založeny i kopie dokladů, jakým způsobem byl pozemek odúčtován, zda byla odvedena daň, 
atd. Od podání žádosti až po konečném uzavření spisu, kdy se napíše spisový přehled a pracovník 
podepíše spis a spis odevzdá do archivu. Doporučuje tedy návrh usnesení doplnit o bod b. 
Ing. Kondula uvedl, že s tím souhlasí, ale když se podívají na termíny, tak je tam uvedeno 22. 2. 
2014, 1. 1. 2014 atd., všechny spisy chvíli trvají, než se ukončí, ale nejsou to pochybení z této 
doby, že vznikly.  
Ing. Čeganová vznesla dotaz, že kdyby teď chtěla předložit spis Vyhlídal, budou tam mít založeno 
úplně všechno? 
Ing. Kondula reagoval, že je to jednoduché, že se může obrátit i na bývalou starostku, tak jak 
předala úřad, tak je to tam založeno. Ing. Čeganová reagovala, že spis Vyhlídal se vede teď v roce 
2016, tak zda je tam vše. Pan starosta reagoval, že dle jeho názoru je tu od tohoto problému 

                                                   
1 Vyžádala si jmenovité uvedení 
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kontrola, která má odhalit nedostatky. Nedostatky se doplnily do spisu, má 15 dní na námitky, 
ale nemá důvod, jelikož se vše opravilo a doplnilo. Ing. Kondula dodal, že když kontrolní skupina 
nenajde doklad, tak to dá do zápisu. Je chyba, když doklad nebyl nakopírován 3x a nebyl dán do 
všech složek, co měl. Je to případ od případu. Tato zpráva by se měla řešit nejprve s nimi, tzn., 
který doklad jim chybí a proč jim chybí. Pan tajemník doplnil Ing. Kondulu, že spisy byly navíc 
odvezeny, takže připomínkování ani nebylo možné. Pan starosta dodal, že závěr této kontroly je 
jasný – došlo k menším pochybením a nedostatkům, které ovšem nemají vliv na platnost 
majetkoprávního jednání. Není nutné, mimo výše zmiňované doplňování spisů, činit v těchto 
proběhlých případech jakékoli změny. Pan tajemník doplnil technickou poznámku, že tato 
kontrolní skupina z majetkového odboru z magistrátu byla složena z lidí, se kterými má delší dobu 
nestejné názory na výklad právních předpisů, musel si i kvůli tomu nechat udělat právní rozbor 
z odboru legislativního a právního na některé věci, ve kterých dostal zapravdu. Samozřejmě se 
mezi sebou odbory magistrátu neinformují a má tedy důvodné pochybnosti, ale toto není 
podstatné. 
Ing. Čeganová (jako občan) požádala pana tajemníka o písemné doručení, aby nezdržovali 
zastupitelstvo a znovu zopakovala, že navrhuje bod b. 

Rozšířené usnesení dle návrhu Ing. Čeganové:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  
1) Projednalo protokol č. j. SMO/094326/16/MJ/Ra z kontroly převodů nemovitých věcí v 

letech 2014 a 2015, pořízený a předaný starostovi městského obvodu dne 11. 3. 2016 
kontrolní skupinou majetkového odboru Magistrátu města Ostravy, 

2) ukládá Radě městského obvodu Pustkovec zajistit řádné vedení majetkových spisů. 
 T: ihned a trvale 

Hlasování č. 14: pro 13, proti 0 zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Různé další záležitosti: 

Pan starosta uvedl, že Pustkovecký rybník byl již probrán, tak k tomu se vracet nebude; dále má 
zde převod kaple sv. Andělů strážných. Do dnešního dne nepřišel ani jeden dotaz na koupi a 
přečetl připravenou zprávu: 
„Nový občanský zákoník řeší nesoulad mezi vlastnictvím stavby a pozemku tak, že stavba spojená 
se zemí pevným základem, která zatím není součástí pozemku, na němž stojí, a která je s 
příchodem nové právní úpravy ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, se nestává 
automaticky součástí pozemku, a je nadále samostatnou (nemovitou) věcí. 

Nový občanský zákoník si kladl za cíl dosáhnout sjednocení vlastnictví pozemku do rukou jednoho 
vlastníka. Ke sjednocování dojde tak, že v okamžiku, kdy se vlastníkem pozemku a stavby se stane 
jedna osoba, stane se tato stavba zároveň součástí pozemku, na němž se nachází a od okamžiku, 
kdy se stavba stane součástí pozemku, nebude již možné ji od pozemku opětovně oddělit.  

Zákon stanoví, že vlastník pozemku, na němž se stavba, která není součástí pozemku, nachází, 

má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. To znamená, 

že pokud by mělo dojít k prodeji stavby (pozemku), musí prodejce stavbu (pozemek) nabídnout 

nejprve vlastníkovi pozemku (stavby) – a vice versa. 

Tzn., že koupěchtivý (kupující stavby kaple) by měl být prodávajícím (vlastníkem kaple – ŘKF 
Pustkovec) informován o předkupním právu předkupníka (Městský obvod Pustkovec). Prodej 
kaple by měl být nabídnut předkupníkovi a ten by se měl vyjádřit, a to buď projevením zájmu, 
resp. nezájmu, o prodávanou stavbu, nebo se po dobu tří měsíců nijak nevyjádřit (tzv. „tichý 
souhlas“). Jelikož jde o prodej nemovité věci, stanovisko má vyjádřit zastupitelstvo městského 
obvodu Pustkovec.“ 
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Dále zde má informaci k převodu sportovní haly TJ Sokol Pustkovec. Ozval se mu místostarosta 
Poruba Zábojník, který má na starosti teplo ve školkách a energie a stěžoval si, že stav sokolovny 
opravdu potřebuje rekonstrukci a pokud se neopraví, bude škola nucená vypovědět nájem. Na 
rekonstrukci TJ Sokol nemá. Ten si za minulého vedení něco předjednal ohledně převedení na 
MMO a po rekonstrukci převod na ZŠ J. Valčíka, ale nynější vedení o tom nemá ponětí. Také se 
konala valná hromada TJ Sokol, kde se toto neodsouhlasilo. Mají předjednánu s nějakým klubem 
opravu za jejich peníze a TJ Sokol by zůstaly jejich věci. Toto není ovšem předmětem našeho 
jednání. Informace – napsali také dopis, aby se hala převedla na město Ostravu a po následné 
rekonstrukci na MOb, do dneška nepřišla odpověď. Ing. Ondruš vznesl technickou připomínku – 
v současné době se pořádají nejčastěji o víkendech v odpoledních hodinách akce a auta stojí 
všude. Je potřeba to řešit. Většina nejspíš není ani místních a volné parkoviště je o víkendu u školy 
volné. Je ale nutné, aby pořadatelé dali na vědomí účastníkům, že toto parkoviště je k dispozici a 
eventuálně je také velké parkoviště u kostela. Místostarosta Ing. Kondula uvedl, že na posledním 
jednání byli v hojném zastoupení a snažili se je přesvědčit, aby sokolovnu pustili a nedokázali nám 
vysvětlit ani svých 220 tis., které dávají na dotace a ne do údržby. Bude se na ně tlačit, i na finanční 
výbor, aby peníze, co jim půjdou, byly účelové – na co to je, za co to je, atd. Marie Tichá doplnila, 
že to je již dlouhý letitý problém. Když byla na úřadě, tak s ředitelem ZŠ Valčíka byla na investiční 
komisi města a již tenkrát řešili zatékající střechu a vysoký nájem za hodinu tělocviku, byť 
paušálně. Tenkrát bylo nabídnuto TJ Sokolu, že to město rádo vezme a předá to Sareze a ta to 
opraví. Ale aby město daly TJ Sokolu jako subjektu peníze, to se nestalo. Tenkrát to dopadlo tak, 
že na konci roku dostal narychlo MOb účelovou dotaci 300 tis., kterou předali TJ Sokol na opravu 
střechy. Teď je otázkou, zda TJ Sokol v nějakém dotačním programu může na něco dosáhnout 
anebo to předat klubu či obci. Další otázkou je provoz. Ing. Kondula doplnil, že od té doby, co 
odešel pan Havrlant, tak Sokol nedostal z města žádnou dotaci ani příspěvky. Pan Tichý 
pokračoval, že mu to také vadí, jak se s tím dneska zachází a že by bylo fajn ze strany obce začít 
trochu „tlačit“ na Sokoly, ať se někde posuneme. Realita je taková, že nám to Poruba vezme a 
postaví si svoje a nejhůř na tom budeme my z Pustkovce. Bude to ostuda a zmařené neuvěřitelné 
peníze. Pan starosta uvedl, že bylo chybou, že místostarosta Poruby Zábojník z nějakého důvodu 
nejspíše nebyl pozvaný na valnou hromadu, ale vysvětlil mu, že je velký rozdíl mezi sportovní 
halou a tělocvičnou. Pokud by to byla sportovní hala, tak pokud to bude školy, tak to bude v úplně 
jiném režimu než tělocvična, což je pro obec velice podstatná věc. Pan Tichý uvedl, že to je sice 
slovíčkaření, ale jsou to dvě rozdílné věci. Pan tajemník upozornil, že se to celé sice jmenuje TJ 
Sokol Pustkovec, ale se Sokolem ani s tělovýchovnou jednotou nemá nic společného. Je to 
zapsaný spolek a proto nedosáhne na dotace z ministerstva školství. 

Pan starosta dále pokračoval, že je vypracována projektová dokumentace na dolní část ul. 

Pustkovecká. Má tři etapy a začít by se mělo snad letos v I. etapě, což je po Makytůvky. Nyní to 
leží na investičním odboru města.  

BIO popelnice na zeleň – byl na jednání se zástupci OZO, kde dostali předložené letáčky a zároveň 
budou rozdány do stránek. Je to novinka, kde do první vlny jsme zařazeni i my. Pokud to žadatel 
do 10. dubna nevhodí na podatelnu MMO nebo nepřihlásí na internetových stránkách, už to 
nemusí dostat. Nic se nemění, kdo za to platil, tak to bude nyní bezplatně. Týden předem 
dostanou zájemci datum dovozu, kde musí danou popelnici někdo převzít, nehodí ji za plot a 
neodjedou. Druhá vlna bude nejspíše v listopadu. 

Velkoobjemové kontejnery na zeleň zůstanou, má to rozjednáno, měli je dovézt dnes, ale 
nedovezli. Měl by být i na dolní části ulice.  

Školení civilní ochrany – oslovil zástupce hasičů a bylo mu řečeno, že v Pustkovci jeden instruktor, 
který je vyškolený, existuje. Bude ještě jednat s HZS, zda stačí jeden nebo víc. Je to dvoudenní 
školení zdarma od roku 2017, zatím nevíme, co se bude dát dít. Pan Tichý doplnil, že ten člověk 
je přímo ten, co to na HZS školí.  
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Pan starosta pokračoval: výstavba nové hasičské zbrojnice – probíhá to. Každý měsíc probíhá 
společné jednání HZS a SDH a konstruktérů. Příštího jednání se chce osobně zúčastnit zástupce 
velitele HZS, takže jim na tom opravdu nejspíše záleží, aby to vše bylo tak, jak má být. Vše se řeší, 
chystají se požádat i kraj o dotaci na základě BePlánu, který přišel teprve dnes a k němu má být 
stanoveno ještě dvoudenní školení. Jelikož to nikdo pořádně neumí, takže radu můžou během 
roku oslovit kdykoli. Termín ČR HZS je na příští rok 29. dubna a to nejspíše splníme. 

Změna hranic katastru – bylo starostou Poruby přislíbeno, že to bude 16. března projednáváno 
na zastupitelstvu, ale je až 30. března. Takže doposud nemají žádné informace o výsledku., 

Nové vývěsní skříňky – jsou objednány dvě nové vývěsní skříňky, opravovat ty staré bylo již 
neúnosné. 

Sbírka Diakonie Broumov proběhne 6. – 8. dubna v sále úřadu. 

Velkoobjemové kontejnery na domovní odpad budou přistaveny 8. – 10. dubna. 

Pan Škovran: Máme také rozjednanou kanalizaci ul. Krásnopolská. Jednání se zúčastnil i 
projektant a magistrát se k tomu postavil kladně a vylaďují se naše požadavky. Další věc je ul. 

Rudná, které budou řešit ve čtvrtek na poradě Ředitelství silnic a dálnic. Ulice Krásnopolská i 
Technologická se pomalu devastuje, ale nejhorší jsou soukromé vjezdy a těžké vozidla se vyhýbají 
a ničí je, jelikož na to nejsou stavěné. Budou vyžadovat, aby jim řekli, kdo je za to zodpovědný a 
kdo to opraví. Největším průšvihem je, že auta uvolňují „hupky“ (= plynoměry) a plynaři tam byli 
dvakrát již na havárii. Také mají rozjednáno propojení Marty Krásové, ale trochu se to 
pozastavilo. Patřičný odbor na magistrátě se stěhoval, a když tam přišli, tak bylo vše v krabicích a 
byli odkázáni, až se to vše uklidí, ať přijdou. Ve spise za Ing. Čeganové dohledal dokumenty o 
propojení ulice, které chtějí využít. Neví, jak se to podaří, protože na magistrátě je to na dlouho, 
nikdo teď nic neví. Vše bude uvedeno ve zpravodaji. 

Pan starosta doplnil, že hrozí výstavba naproti p. Paláčka a je to projednáváno na OVaKu a odboru 
investic, jsou dvě verze na odkanalizování ul. Krásnopolské. Jedna jde směrem dolů, kde to hrozí 
před Krásnopolskou anebo po Krásnopolské, protlaky pod Opavskou do ul. Stará. Nám se líbí ta 
první verze, město má peníze, tak proto na to spěchají.  

Marie Tichá se otázala, že na červnové zastupitelstvo se má chystat odúčtování zmařené 
investice 227 tis. na novou hasičárnu. Zajímalo by ji, proč se tak rozhodlo, když se na nové 
hasičárně dál buduje. V minulosti měli na dolní Pustkoveckou půl milionu, kterou naštěstí 
nezmařili. Ing. Kondula odpověděl, že je to předáno finančnímu výboru jako zmařená investice, 
bylo to tam dlouho. Jsou to čtyři nebo pět studií, každá za 30-50 tis. Kč a bohužel v současné době 
jsou tyto studie nepoužitelné. Nebude se stavět bunkr, ani svítící věže na hadice apod. Neví, kdo 
to dělal, kdo to chtěl atd., ale nemůže to být dál v účetnictví. Teď je nová studie. Pan Tichý doplnil, 
že se jedná o ty nejstarší studie. Ing. Kondula: také si myslel, že v těchto studiích budou 
pokračovat, ale bohužel to nebylo reálné. Pan Ing. Urban dodal, že tenkrát tu soutěž vyhrála 
společnost, která zpracovala i tu novou variantu, která byla ekonomičtější. Pokud v úvodním 
zadání kromě hasičské zbrojnice bylo i sportovní zařízení a velký sál, tak teď mají z  původní studie 
jen hasičskou zbrojnici a ještě nějakou ekonomičtější variantu, ale ty návrhy jsou velice příbuzné 
a bez první studie by nebyla ta dnešní. Stále to jsou stejné domy a je to studie č. 1 a studie č. 2.   

Ing. Čeganová vznesla prosbu, kde u badmintonové haly nechal MOb instalovat dopravní značku 
a vyznačil tam žlutý pruh s panáčkem, což znamená, že je to pro chodce. Situace je tam často 
taková, že si to řidiči pletou s odstavným pruhem a nerespektují dopravní značku. Je možné, aby 
ze strany MOb byli vyzváni provozovatelé sportovního zařízení a sauny, aby si zajistili parkování 
svých zákazníků uvnitř svého areálu. Donesla i obrázek, kde to lze vidět. Každý, kdo provozuje 
nějakou živnost, tak by si měl parkování pro své zákazníky zajistit na své náklady a na svém 
pozemku a pokud mu kapacita nestačí, tak by si měl pronajmout nějaká parkovací místa. Stále 
chodí městská policie, jestli nemáme problémy, tak jim říct, že zde můžou vydělat pěkné peníze.  








