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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Pustkovec 

Zastupitelstvo městského obvodu 

Volební období r. 2014 – 2018 

Z Á P I S   

19. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Den konání: Pondělí 11. června 2018, začátek v 1530 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 oproti původní době zahájení, tj. v 1700 hodin, je 
zastupitelstvo svoláno na základě požadavku náměstka primátora Ing. Břetislava Rigera již na 
1530 hodin, a to z toho důvodu, že mělo být projednáno a dodáno stanovisko k části projektové 
dokumentace stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.  

K této věci byli požádáni, aby se sešli na dřívější hodinu, což bylo ve čtvrtek 7. června oznámeno 
SMS a e-mailovou zprávou. Starosta dále uvítal členy vedení města, jmenovitě pana primátora 
Ing. Tomáše Macuru, pana náměstka Ing. Břetislava Rigera a člena rady JUDr. Lukáše Semeráka, 
dále p. Veselou z odboru investičního Magistrátu města Ostravy a Ing. Martina Chovance, 
náměstka Dopravního podniku Ostrava, s tím, že tato věc bude projednána jako první v pořadí.  

Před zahájením vlastního zasedání Ing. Riger představil záměr výstavby tramvajové trati; 
v Pustkovci má od Slovanu k Duze vést po ul. 17. listopadu. Ve 2 hod. 20 min. trvající debatě se 
zastupitelé a přítomná veřejnost dotazovali na podrobnosti a zástupci města odpovídali na 
otázky. V této debatě byly vzneseny především tyto připomínky: 

 Nové bariéry v území – tramvajové koleje a protihlukové stěny (v rozporu se Strategickým 
plánem města Ostravy: Při výstavbě nové dopravní infrastruktury dbát na to, aby se 
nevytvářely obtížně překonatelné bariéry pro pěší).  

 Rozdělení Pustkovce na dvě části novou bariérou.  
 Zhoršení plynulosti dopravy odstraněním 3 kruhových objezdů a jejich náhradou 5 

světelnými křižovatkami  
 Zhoršení životního prostředí zplodinami automobilů, čekajících na křižovatkách na zelenou  
 Zrušení odbočení do leva, zrušením odbočovacích pruhů na nových křižovatkách – zkrácení 

těchto pruhů na cca 35 m situaci výrazně zhorší.  
 Ignorování současné situace, kdy se auta řadí před křižovatkou Opavská x 17 listopadu a 

fronta běžně pokračuje až k ulici Slavíkova, Po odstranění odbočovacích pruhů do leva a do 
prava (navrhované zkrácení odbočovacích pruhů na cca 30m) bude doprava zahlcena. 

 Změna dopravní situace, kdy ze sídliště už dávno nejezdí tisíce lidí do velkých 
průmyslových podniků. Lidé nejezdí za prací do centra.  

 Náhrada autobusů elektrobusy na předmětné trase, stále není k dispozici komparativní  
ekonomické a ekologické porovnání tramvajové dopravy a elektrobusů.  

 Malá podpora přestupních uzlů mezi různými druhy veřejné dopravy, namísto toho se  
 proklamuje do centra města bez přestupu, jako by to byl jediný cíl občanů v MHD.  
 Zhoršení životního prostředí kácením 394 vzrostlých stromů (dřeviny, které mají obvod  
 kmene menší než 80 cm ve výšce 130 cm nad terénem a soubory dřevin s plochou menší 

než 40 m2 lze kácet bez povolení).   
 Zamlčení kácení ostatních stromů – celkem 890 stromů  
 Z celkového počtu cca 20.000 lidí, kteří v dané části Poruby a Pustkovce se 5.000 lidí 

vyjádřilo písemně k projektu negativně, podpisem petice proti tramvaji.  
 Výhrada členky zastupitelstva, že se nemůže vyjádřit k dokumentaci, která jí nebyla 

poskytnuta, ani po výslovném požadavku na jeho poskytnutí. Otázka „Kde je ta projektová 
dokumentace pro územní řízení, ke které se máme vyjádřit?“  

 Ponechání pouze jediného dopravního pruhu vyloučí možnost předjíždění, bude vytvářet 
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kolizní situace při havárii, poruše, průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému, 
projekt neřeší průjezd např. plné hasičské cisterny.  

 Nebylo vysvětleno, jaké připomínky městského obvodu Pustkovec měly být do projektu 
zapracovány. Kdo je poslal? (Poznámka: Dopis, obsahující připomínky z březnového 
zasedání, vypracované Ing. Čeganovou a Ing. Urbanem, odeslaný náměstkovi primátora 
Rigerovi dne 2. 3. 2018, byl vyžádán Ing. Čeganovou a na místě jí předán, jak uvedeno níže.) 

V závěru této debaty si někteří zastupitelé vyžádali zahájení zasedání, takže starosta zasedání 
v 1755 hodin zahájil. 

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 
(předem se omluvila Mgr. Veronika Škarpichová Tichá) a je tedy schopno se usnášet, a že zápis 
ze zasedání pořídí Marcela Theimerová.  

Dále pan starosta připomenul obvyklý postup, a to, že o každém usnesení se bude hlasovat 
jednotlivě na konci rozpravy. Návrhy těchto usnesení, mimo usnesení k projednání výše 
uvedené projektové dokumentace, byly zpracovány a předloženy radou, resp. finančním 
výborem a byly součástí předložených materiálů. Případné nové usnesení či protinávrhy je 
nutno v souladu s jednacím řádem jako vždy formulovat tak, aby byl jejich obsah vyjádřen 
jednoznačně a nepřipouštěl různost výkladu; všechna přijatá usnesení, resp. ve znění 
schválených změn, byla jako obvykle zapracována do souhrnného textu, jehož návrh obdrželi.  

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

1) Zápis kontrolního výboru 

2) Zápis finančního výboru 

3) Informace o čerpání rozpočtu do 31. 5. 2018 

4) Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 4/2018pana 

5) Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 5/2018 

6) Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 6/2018 

7) Návrh schválení účetní závěrky za r. 2017 

8) Návrh souhlasu s hospodařením r. 2017 (závěrečný účet) 

9) Návrhy peněžitých darů právnickým osobám 

10) Návrh stanoviska ke svěření pozemků parc. čč. 4403/4 a 4223/4 

Různé a organizační záležitosti 

K tomuto předem oznámenému programu starosta navrhl doplnit jako přínos další bod „Návrh 
přijetí rozpočtového opatření č. 8/2018“, který pro nedostatek času nemohl být projednán 
radou ani finančním výborem, jelikož oznámení odboru financí a rozpočtu bylo doručeno  
30. května; s tím, že bude projednán v bloku s ostatními návrhy rozpočtových opatření. 

Zastupitelé „na stůl“ obdrželi ještě informaci o hospodaření s rozpočtem ke dni 31. 5. 2018  
a podklady k dalšímu doplňovanému bodu; dále obvyklou zprávu o činnosti orgánů městského 
obvodu a další informační materiály a souhrnný návrh usnesení.  

Následně se pan starosta otázal, zda jsou k navrženému programu dotazy, doplnění, 
připomínky. 

Nikdo se o slovo nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování o návrhu programu: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje program 19. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 11. 6. 2018, dle předloženého návrhu. 

Hlasování č. 1: Pro 12, proti 1, zdrželo se 1 

Usnesení bylo přijato. 
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Ing. Ondruš navrhl vyřadit bod. č. 12 z důvodu nemožnosti nahlédnout do projektové 
dokumentace a Ing. Čeganová navrhla za kontrolu plnění usnesení zařadit jako 1. bod 
prezentaci záměru výstavby tramvajové trati. 

Hlasování č. 2: Pro 12, proti 1, zdrželo se 1(hlasování o zařazení prezentace tramvajové trati) 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování č. 3: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 (hlasování o stáhnutí bodu č. 12) 

Usnesení bylo přijato. 

Ověřovateli zápisu 18. zasedání byli Ing. Nataša Čeganová a Pavel Tichý; přičemž Ing. 
Čeganová zápis podepsala a připojila svou výhradu. Pan starosta oba požádal, aby sdělili, zda 
zápis odpovídá průběhu zasedání.  

Oba shodně uvedli, že zápis přečetli, Ing. Čeganová vysvětlila svou připomínku. Pavel Tichý 
konstatoval, že zápis odpovídá průběhu zasedání a doporučil jej ke schválení. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu Ing. Nataši 
Čeganové a Pavla Tichého o ověření zápisu 18. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu, konaného dne 1. 3. 2018. 

Hlasování č. 4:  Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ověřovateli zápisu 19. zasedání zastupitelstva byli navrženi Marie Tichá a Ing. Petr Urban. 
Oba navržení shodně souhlasili, jiné návrhy nebo připomínky podány nebyly. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec určuje ověřovateli zápisu 19. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu Marii Tichou a 
Ing. Petra Urbana. 

Hlasování č. 5: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Dále bylo pokračováno namísto staženého materiálu č. 12, tj. projednáním stanoviska 
městského obvodu k návrhu části projektové dokumentace pro územní řízení k umístění 
stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, pokračováním prezentace 
předmětného projektu. Dne 1. 6. 2018 byl zdejší podatelnou přijat dopis č. 
SMO/283461/2018 náměstka primátora SMO Ing. Rigera z téhož dne, obsahující požadavek o 
zaslání stanoviska městského obvodu k návrhu části projektové dokumentaci pro územní 
řízení k umístění stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. K tomuto dopisu bylo 
přiloženo jedno paré projektové dokumentace a dopis obsahoval upozornění, že vzhledem ke 
smluvním závazkům města není projektová dokumentace určena k poskytnutí veřejnosti a má 
být projednána jako neveřejná příloha materiálu. 

Podklady byly rozloženy na vnitřním stole; nicméně k dispozici byla pouze koordinační 
situace, souhrnná zpráva a oznámení EIA Tramvaj Poruba, nešlo tedy o dokumentaci pro 
územní řízení, ke které se zastupitelstvo mělo vyjadřovat.  

Ve 23. týdnu oznámila asistentka náměstka, že dne 11. 6. 2018 přijdou na zasedání 
zastupitelstva členové vedení města, s žádostí, aby bylo možno se k této věci sejít již v 1630 
hodin; nicméně ve čtvrtek 7. června v dopoledních hodinách požádal Ing. Riger telefonicky 
starostu městského obvodu, aby pozval k projednání členy zastupitelstva již na 1530 hodin. 
Tento termín byl obratem oznámen všem zastupitelům formou SMS a e-mailovou zprávou. 

Starosta vyslovil předpoklad, že věcný návrh usnesení vyplyne z rozpravy. Zahájil 
k projednávanému bodu rozpravu a udělil slovo panu primátorovi Macurovi. 
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Dále k této věci hovořil náměstek primátora Břetislav Riger, mimo jiné pozval přítomné na 
veřejnou debatu, pořádanou dne 18. 6. 2018 v 1700 ve Slunečnici. 

Ing. Petr Urban:  Vznesl dotaz na Ing. Riegra, zda v souvislosti s výstavbou protihlukové stěny, 
která údajně není kvůli tramvaje, vzali v úvahu rozhodnutí města Ostravy, že se do dvou let 
zruší dieselové automobily; jaký smysl má pak protihluková stěna? 

Odpověď – dnes nová investice, nová stavba, vždy se staví protihluková stěna.  Dále se řešily 
zvonky a zastávky stran hlučnosti, bylo sděleno, že je rozdíl v hluku mezi dnešním stavem a 
stavem v budoucnu (technologicky je to jinde). 

Ing. Nataša Čeganová:  Vznesla dotaz na Ing. Riegra na kolizi projektu „ Izolační zeleň“, kdy je 
vysázeno celkem dost zeleně u Duhy i v Pustkovci - kvůli tramvaje se zeleň vytáhne? Jak je to 
ošetřeno? 

Ing. Rieger: U Duhy je to projekt Poruby z rozhodnutí porubského zastupitelstva. Řeší se 
náhradní výsadba zeleně jako stávajícího stavu.  

Pan primátor se přihlásil o slovo: v rámci projektu „Izolační zeleň“ se v Ostravě vysadilo 520 
tisíc stromů a keřů. Nyní se bavíme asi o 300 ks stromů a keřů (k vyjmutí), samozřejmě v rámci 
Pustkovce.  Dnes a denně nastávají kolize s původními projekty, hledají se alternativní možnosti 
výsadby. 

Ing. Nataša Čeganová dále poznamenala, že roce 2005 byla v rámci města přijata směrnice  
o investičních záměrech, kdy by každá stavba v rozpočtu města měla mít investiční záměr.  

Z veřejnosti se přihlásila o slovo Mgr. & Mgr. Vysloužilová, která poznamenala, že zatímco 
přítomní pánové z orgánu města jsou volenými členy orgánu města, tak Ing. Chovanec je pouze 
členem statutárního orgánu akciové společnosti, která se jmenuje Dopravní podnik města 
Ostravy.  

Ing. Chovanec poznamenal, že mají právní status vnitřního provozovatele města.  

Z veřejnosti se dále o slovo přihlásil pan Zelníček s dotazem, proč se nepostupovalo dle 
stavebního zákona, a na začátku se neprovedla studie proveditelnosti. 

Odpověď: Studie není zákonná povinnost, využilo se předchozích informací z předchozích 
studií, není rozhodnuto, zda stavba bude realizována. 

Z veřejnosti se přihlásil o slovo p. Štefka s dotazem, zda vzal někdo v úvahu, že po dobu výstavby 
bude obrovsky znehodnoceno bydlení obyvatel 8. obvodu, parkování aj. A kdo všechny občany 
odškodní? 

Starosta poté poděkoval členům vedení města za účast a dále pokračoval ve schváleném 
programu.  

Před tím se ještě přítomných otázal, kdo z členů zastupitelstva okopíroval dopis, určený pouze 
dvěma starostům, a roznesl do schránek občanům po Pustkovci.  

Nikdo se zastupitelů se k tomu nepřihlásil.  

(Následovala přestávka od 1900 do 1915 hodin) 

Návrh usnesení, navržený Ing. Čeganovou: 

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí prezentaci výstavby tramvajové trati 
od Slovanu po ul. Opavska, kterou představil náměstek primátora Ing. Břetislav Riger a 
náměstek ředitele DPO a.s. Ing. Chovanec. 

Hlasování č. 6: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0  

Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta uvedl zprávu o činnosti orgánů městského obvodu, která byla jako obvykle 
členům zastupitelstva předložena v písemné podobě, a v počtu pěti výtisků také umístěna na 
stolku presenční listiny pro veřejnost. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
městského obvodu. 

V rozpravě se o slovo přihlásila z veřejnosti Monika Přečková, která přečetla dopis několika 
obyvatel ul. Karla Aksamita, kde je vysloven nesouhlas s kácením 15 ks vzrostlých borovic na 
ulici Karla Aksamita, k jejímuž kácení dala rada souhlas. Občané žádají zastupitelstvo 
městského obvodu Pustkovec o nápravu.  

Starosta se vyjádřil, že žádost občana s vykácení těchto stromů se postupuje do správního řízení 
a není jisté, zda to správní orgán povolí.  

Ing. Urban podotkl, že je také znepokojen, že rada souhlasí s kácením těchto zdravých 
vzrostlých stromů a žádá o revokaci usnesení rady č. 699/70 a posouzení celé záležitosti i třeba 
se stavebním úřadem. 

Ing. Kondula sdělil, že se jedná o více než 15 stromů a nemůže o tom tedy rozhodnout stavební 
úřad, ale životní prostředí. 

Dopis občanů byl předán panu starostovi k dalšímu projednání.  

Rozprava byla ukončena, přistoupilo se k hlasování. 

Návrh další části usnesení, navržený p. Ing. Urbanem zní: 

(Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) žádá radu o přehodnocení usnesení  
č. 699/70 ze dne 9. 4. 2017 

Hlasování č. 7: Pro 12, proti 1, zdrželo se 1 

Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta dále pokračoval v programu kontrolou plnění usnesení. 

K vyřazení ze sledování bylo usnesení č. Z226/18: Úkol z usnesení byl splněn odesláním dopisu 
čj. 0188/2018 nám. Rigerovi dne 2. 3. 2018. 

Dále není sledováno plnění žádného usnesení. Kontrola byla projednána radou městského 
obvodu dne 17. 5. 2018 a kontrolním výborem zastupitelstva dne 28. 5. 2018. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schvaluje předloženou kontrolou plnění 
usnesení zastupitelstva městského obvodu. 

V rozpravě Ing. Čeganová požádala o předání svých připomínek, zaslaných Ing. Rigerovi, pan 
tajemník předal na místě Ing. Čeganové kopii dopisu.  

Pan starosta ukončil rozpravu a přistoupilo se k hlasování.                       

Hlasování č. 8: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Na kontrolu usnesení navázal zápis z jednání kontrolního výboru.  

Na svém jednání dne 28. května provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a usnesení 
rady za uplynulé období a neshledal v nich závady.  

Podrobnosti jsou uvedeny v zápise.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis kontrolního výboru 
č. 15, konaného dne 28. 5. 2018. 

Bez rozpravy se přikročilo k hlasování č. 9: Pro 13, proti 0, zdrželo se 1 

Usnesení bylo přijato. 
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Dalším bodem byl zápis finančního výboru.  

Finanční výbor projednával čerpání rozpočtu, návrhy rozpočtových opatření (kromě toho na 
stůl předloženého), návrh účetní závěrky a závěrečného účtu r. 2017 a návrhy peněžitých darů 
právnickým osobám; podrobnosti byly uvedeny v předloženém zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí zápis finančního výboru č. 
19, konaného dne 28. 5. 2018. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 10: Pro 13, proti 0, zdrželo se 1  

Usnesení bylo přijato. 

Informace o hospodaření městského obvodu do 31. 5. 2018 

Zastupitelstvu byl předložen přehled hospodaření městského obvodu za uplynulé období. 
Hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem, ve znění provedených úprav.  

Vzhledem k závaznému termínu roznosu materiálů zastupitelé předem dostali účetní sestavu 
do 30. 4. 2018 a k porovnání dostali „na stůl“ sestavu do 31. 5. 2018 (tu finanční výbor obdržel 
dne 7. 6. 2018).  

Součet zůstatků na bankovních účtech byl ke dni 30. 4. celkem 2 263 431,06 Kč, ke dni 31. 5. 
celkem 2 298 704,28 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bere na vědomí informaci o čerpání 
rozpočtu městského obvodu do 31. 5. 2017 dle předloženého materiálu. 

Rozprava: 

Ing. Jaroslav Ondruš: Dotaz na pana starostu, proč se porušuje usnesení rady? Na materiálu je 
napsáno zpracovává Sylva Ondračková, předkládá Ing. Kondula. 

Místostarosta Ing. Kondula odpověděl, že materiál zpracoval se Sylvou Ondračkovou a starosta 
jej přečetl. Ing. Ondruš odpověděl, že to má předložit místostarosta, je to i v usnesení rady. 

Rozprava byla ukončena a přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 11: Pro 13, proti 0, zdrželo se 1  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 4/2018 

Dne 3. 4. 2018 rada města usnesením č. 08834/RM1418/123 schválila poskytnutí účelového 
neinvestičního transferu městskému obvodu Pustkovec v celkové výši 5 tis. Kč na součinnost, 
poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 4/2018, 
kterým se: 
1. Zvyšují příjmy na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, org. 509 (převody mezi statutárním městem a 

městským obvodem) o 5 tis. Kč; 
2. zvyšují běžné výdaje na: 

a. § 6112 pol. 5023 ÚZ 3637 (zastupitelstva obcí, odměny členů zastupitelstva) o 3 tis. Kč, 
b. § 6112 pol. 5032 ÚZ 3637 (zastupitelstva obcí, zdravotní pojištění) o 1 tis. Kč, 

c. § 6112 pol. 5031 ÚZ 3637 (zastupitelstva obcí, sociální pojištění) o 1 tis. Kč. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 12: Pro 12, proti 0, zdrželo se 2 

Usnesení bylo přijato. 
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Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 5/2018: 

Dne 10. dubna 2018 rada města usnesením č. 08895/RM1418/124 rozhodla o poskytnutí 
transferu z rozpočtu SMO na zabezpečení prevence kriminality na realizaci projektů: „Provoz 
hřiště a sportoviště pro veřejnost“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 
5/2017, kterým se: 

1. Zvyšují příjmy na § 6330 pol. 4137, ÚZ 7402, org. 509 (převody mezi statutárními 
městy a městskými obvody) o 28 tis. Kč; 

2. zvyšují běžné výdaje na: 

a. § 3745 pol. 5021 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, OOV) o 18 tis. Kč, 

b. § 3745 pol. 5032 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, zdravotní pojištění) o 3 tis. Kč, 

c. § 3745 pol. 5031 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, sociální pojištění) o 7 tis. Kč. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 13: Pro 12, proti 0, zdrželo se 2  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 6/2018: 

Ve smlouvě o dílo č. 245/2017 uzavřené s firmou STG trade, s.r.o. na dodávku sestavy 
kontejnerů určené pro sociální zázemí a šatny na hřišti v obvodu Pustkovec, je uvedeno 
zatřídění kontejnerových systémů a sestav, dle klasifikace produkce CZ-CPA: SKP 28.11.10 
kovové montované stavby CZ-CPA  25.11.10 Kovové montované stavby, čímž tuto stavbu dle 
rozpočtové skladby je nutno  zařadit na pol. 6122.  

Kontejnerový systém není pevně připevněn k pozemku, nepatří na pol. 6121 – budovy, stavby, 
které jsou pevně spojeny se zemí.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 
6/2017, kterým se: 

1. Zvyšují příjmy na § 6330 pol. 4137, ÚZ 7402, org. 509 (převody mezi statutárními 
městy a městskými obvody) o 28 tis. Kč; 

2. zvyšují běžné výdaje na: 

a. § 3745 pol. 5021 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, OOV) o 18 tis. Kč, 

b. § 3745 pol. 5032 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, zdravotní pojištění) o 3 tis. Kč, 

c. § 3745 pol. 5031 ÚZ 7402 (Péče o vzhled obcí, sociální pojištění) o 7 tis. Kč. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 14: Pro 13, proti 0, zdrželo se 1  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 8/2018: 

Dne 22. 5 2018 rada města usnesením č. 09246/RM1418/1287 schválila poskytnutí 
neinvestičního transferu městskému obvodu Pustkovec ve výši 300 tis. Kč. Dotace je 
z rozpočtové rezervy a je určena na provizorní opravu opěrné zdi pod MK Pustkovecká. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec rozhodlo přijmout rozpočtové opatření č. 
8/2018, kterým se: 

1. Zvyšují příjmy na § 6330 pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 (převody mezi statutárním 
městem a městským obvodem) o 300 tis. Kč; 

2. zvyšují běžné výdaje na: 

a. § 2212 pol. 5169 ÚZ 93 (Silnice, ostatní služby) o 66 tis. Kč, 

b. § 2212 pol. 5171 ÚZ 93 (Silnice, oprava mostku) o 234 tis. Kč. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 15: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh schválení účetní závěrky městského obvodu r. 2017 

Podle zákona o účetnictví schvalují vybrané účetní jednotky účetní závěrku za uplynulé účetní 
období.  

Veškeré podklady pro projednání účetní závěrky městského obvodu byly popsány v 
předloženém materiálu a některé z nich byly použity při projednávání tohoto bodu a dále při 
projednávání závěrečného účtu:  

Účetní výkazy byly v řádném termínu prostřednictvím magistrátu odeslány do Centrální 
systém účetních informací státu.  

Výkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby. Závěrečný účet rozvážný 
souhlasil s Počátečním účtem rozvážným. Byla provedena inventarizace majetku. 

Byl proveden přezkum hospodaření externí auditní firmou TOP AUDITING s výsledkem, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Zpráva o veřejnosprávních kontrolách, provedených u městského obvodu, byla předána 
primátorovi města dne 19. 1. 2018.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec  

1) Projednalo předložený návrh účetní závěrky městského obvodu za r. 2017,  

2) schvaluje: 

a) Účetní závěrku Městského obvodu Pustkovec Statutárního města Ostravy, 
zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2017 za účetní období od 1.1. do 31.12.2017, 

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431), vykázaný za 
účetní období roku 2017 ve výši -64 038,37 Kč, do výsledku hospodaření minulých 
účetních období (účet 432). 

Ing. Čeganová učinila dotaz na p. starostu, jestli dostali odpověď na stanovisko, které posílali ke 
zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly za rok 2017 
na magistrát. Starosta odpověděl, že magistrát názor nezměnil, na třetí den od odeslání přišlo 
naskenované schválení, které podepsal a poslal na magistrát. Odpověď z magistrátu nepřišla 
žádná. 

Dále se Ing. Čeganová zeptala, kolik bylo prodáno knížek s názvem „ Pustkovec - ves anděla 
strážce“ a kolik jich bylo rozdáno. Odpověděla účetní Sylva Ondračková, že se prodala pouze 
jedna kniha a pan starosta, že o rozdaných knihách je veden seznam. 

Hlasování č. 16: Pro 11, proti 0, zdrželo se 3 

Usnesení bylo přijato. 
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Návrh souhlasu s hospodařením r. 2017 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se roční hospodaření zpracovává 
do závěrečného účtu, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem a 
vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo event. souhlasu s výhradami, na 
jejichž základě se přijme nápravné opatření a vyvodí se závěry vůči osobám, které svým 
jednáním způsobily škodu. Podklady k projednání byly uvedeny v předloženém materiálu a 
částečně byly shodné s podklady předcházejícího bodu programu. 

Návrh byl radou městského obvodu a finančním výborem projednán a doporučen ke schválení. 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 23. 5. 
do 11. 6. 2018. Žádné písemné připomínky nebyly občany předloženy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

1) Projednalo závěrečný účet městského obvodu za r. 2017, obsahující v souladu 
s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (v platném znění), údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle 
rozpočtové skladby a údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních 
operacích, vč. Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017, předloženou externím 
auditorem, 

2) souhlasí dle ustanovení § 17 odst. (7) písm. a) citovaného zákona s celoročním 
hospodařením Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Pustkovec roku 
2017 bez výhrad. 

Rozprava nebyla, přešlo se k hlasování. 

Hlasování č. 17: Pro 12, proti 0, zdrželo se 2 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh poskytnutí peněžitých darů právnickým osobám: 

K projednání byly předloženy žádosti právnických osob o finanční příspěvky či dotace.  

Starosta navrhl k jednotlivým žádostem, které byly projednávány radou, respektive finančním 
výborem, postupně hlasovat jednotlivě a výsledky doplnit do souhrnného návrhu usnesení. 

************* 

Ad 2) Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR v Ostravě-Porubě požádala 
dopisem ze dne 15. 1. 2018 o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši 2.000,-- Kč na 
rekondiční pobyt členů ZO. Rada městského obvodu usnesením č. 651/67 dar nedoporučila.  

Návrh usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) 

rozhodlo neposkytnout peněžitý dar Základní organizaci Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v Ostravě-Porubě, IČ: 75088908, sídlem Hlavní 1020/61, Ostrava-
Poruba 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  

Dílčí hlasování č. 18: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

************* 

Ad 3) Spolek Centrum pro rodinu a sociální péči požádal dopisem ze dne 28. 2. 2018 (přijato 
podatelnou dne 5. 3. 2018) o finanční spoluúčast ve výši 49.500,-- Kč na zajištění osobní 
asistence pro Vincenta B. Rada městského obvodu usnesením č. 685/69 dar nedoporučila. 

Návrh usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) 

rozhodlo neposkytnout peněžitý dar právnické osobě Centrum pro rodinu a sociální 
péči, IČ: 48804517, sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  

Dílčí hlasování č. 19: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

************* 

Ad 4) Dopisem ze dne 2. 4. 2018 požádal předseda mysliveckého spolku o finanční dar ve výši 
4 tis. Kč na nákup krmiva. Radou i finančním výborem bylo doporučeno darovat 4 tis. Kč. 

Návrh usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) 

rozhodlo poskytnout právnické osobě Myslivecký spolek Děhylov, IČ: 45236968, sídlem 
Zemědělská 2017/16, Děhylov, peněžitý dar ve výši 4 tis. Kč na nákup krmiva 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  

Dílčí hlasování č. 20: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

************* 

Ad 5) Dopisem ze dne 11. 4. 2018 požádal starosta SDH o poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 30 tis. Kč na činnost v r. 2018; rada městského obvodu žádost doporučila usnesením č. 
711/71, finanční výbor doporučil 20 tis. Kč. 

Návrh usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) 

rozhodlo poskytnout právnické osobě SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, IČ: 
64989941, sídlem Pustkovecká 26/39, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 30 tis. Kč 
na činnost mladých hasičů a sboru v r. 2018. 

Pavel Tichý k tomuto bodu oznámil dle ustanovení § 83 odst. (2) zákona o obcích střet zájmu. 

Ing. Kondula: Jelikož jsme byli předběžně informováni, že by měl přijít výtěžek z výherních 
hracích automatů, finanční výbor stáhl své protinávrhy; navrhuji tedy hlasovat o následujících 
bodech, až do bodu 8), o radách navržených darech a nesnižovat částky, tedy pro Sbor 
dobrovolných hasičů Pustkovec 30 tis. Kč, pro Zahrádkáře Pustkovec 30 tis. Kč, pro AC ČEPO 
Pustkovec 20 tis. Kč a pro TJ Sokol Pustkovec peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč. 

Ing. Petr Holuša oznámil dle ustanovení § 83 odst. (2) zákona o obcích střet zájmu k hlasování 
o daru pro AC ČEPO Pustkovec. 

Dílčí hlasování č. 20: Pro 11, proti 0, zdrželo se 3 

Usnesení v částech 5) až 8) bylo přijato. 

************* 

Ad 9) Zmocnění k podpisu darovacích smluv:  

Návrh usnesení: (Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec) 

zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření darovacích smluv dle tohoto usnesení. 

Zm.: Stanislav Pyš 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  

Dílčí hlasování č. 21: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0  

Usnesení bylo přijato. 

************* 

Výsledné usnesení, přijaté postupným hlasováním: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Projednalo předložené žádosti právnických osob o finanční příspěvky, dary a dotace; 

2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar Základní organizaci Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v Ostravě-Porubě, IČ: 75088908, Hlavní 1020/61, Ostrava-Poruba, 

3) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar právnické osobě Centrum pro rodinu a sociální 
péči, IČ: 48804517, sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava,  



  

Zápis 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec, konaného dne 11. 6. 2018    Str. 11 

4) rozhodlo poskytnout právnické osobě Myslivecký spolek Děhylov, IČ: 45236968, 
sídlem Zemědělská 2017/16, Děhylov, peněžitý dar ve výši 4 tis. Kč na nákup krmiva, 

5) rozhodlo poskytnout právnické osobě SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, 
IČ: 64989941, sídlem Pustkovecká 26/39, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 
30 tis. Kč na činnost mladých hasičů a sboru v r. 2018, 

6) rozhodlo poskytnout právnické osobě Spolek Zahrádkáři Pustkovec, IČ: 26626209, 
sídlem Pustkovecká 64/47, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 30 tis. Kč na 
činnost v r. 2018, 

7) rozhodlo poskytnout právnické osobě AC ČEPO Pustkovec, IČ: 27031071, sídlem Plk. 
Rajmunda Prchaly 306/35, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč, 
především na startovné a na úhradu pronájmů sportovní haly v r. 2018; 

8) rozhodlo poskytnout právnické osobě TJ Sokol Pustkovec, IČ: 44741171, sídlem 
Pustkovecká 356/103, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč na činnost 
v r. 2018, 

9) zmocňuje starostu městského obvodu k uzavření smluv dle tohoto usnesení. 
Zm.: Stanislav Pyš 

Návrh stanoviska ke svěření pozemků parc. čč. 4403/4 a 4223/4: 

Majetkový odbor magistrátu požádal dopisem čj. SMO/242273/18/MJ/Has ze dne 16. 5. 2018 
o stanovisko městského obvodu ke svěření pozemků parc. čč. 4403/4 a 4223/4; jedná se o 
pozemky, na kterých je částečně umístěna zpevněná plocha z panelů, sloužící k příjezdu vozidel 
z MK Hrázka na sportoviště.  

Souhlasné stanovisko ke svěření již vyjádřilo zdejší zastupitelstvo dne 30. 9. 2015 usnesením č. 
55/5 a na základě dalšího požadavku magistrátních úředníků znovu dne 14. 12. 2016 
usnesením č. 138/11. Souhlas již byl tedy potvrzen opakovaně a není důvodu ke změně 
stanoviska; rada městského obvodu se k žádosti nevyjádřila. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec:  

1) Projednalo žádost majetkového odboru magistrátu města Ostravy čj. 
SMO/242273/18/MJ/Has ze dne 16. 5. 2018 o stanovisko městského obvodu ke 
svěření pozemků parc. čč. 4403/4 a 4223/4, 

2) souhlasí se svěřením pozemku parc. č. 4403/4 o výměře 28m2, lesní pozemek, a 
pozemku parc. č. 4223/4 o výměře 83m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, vše v 
k. ú. Pustkovec. 

Hlasování č. 22: Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

Starosta konstatoval, že program byl vyčerpán a usnesení byla přijata a přešel na různé a 
informační záležitosti; informoval zastupitele o:  

 probíhající rekonstrukci dolní části ulice Pustkovecké a o tom, že informace byly také 2x 
vyhlášeny rozhlasem, 

 problému s opravou opěrné zdi na horní části ulice Pustkovecké u domu č. 15/56, 
 vybudování sociálního zázemí na sportovišti: je postaveno, nepodléhá kolaudaci, je již 

plně funkční. 

Marie Tichá se dotázala, co se děje naproti kostela – skládka? 

Starosta: Prozatímní deponie materiálu firmy Strabag, po ukončení stavby do 30. 9. 2018 by 
mělo být hotovo (odstraněno). 








