
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU 

FUNKČNÍ OBDOBÍ: 2010 – 2014  

 

U S N E S E N Í  

3. zasedání zastupitelstva městského obvodu,  

konaného dne 22. prosince 2010 

(čč. 19/3 – 29/3) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

19/3 Schvaluje zprávu Ing. Arnošta Bochňáka a Jarmily Závacké o ověření zápisu 2. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu, konaného dne 29. 11. 2010. 

20/3 Určuje ověřovateli zápisu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva Pavla Otiska a 

Pavla Tichého. 

21/3 Bere na vědomí předloženou informaci o činnosti orgánů městského obvodu. 

22/3 Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení. 

23/3 Bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 20. 12. 2010. 

24/3 Bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 21. 12. 2010. 

25/3 Bere na vědomí informaci o hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 30. 11. 2010. 

26/3 1) Projednalo informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2010 dle protokolu, 

vypracovaného spol. TOP AUDITING dne 22. 10. 2010, 

2) ukládá radě městského obvodu, aby vyhlašování všech veřejných zakázek malého rozsahu bylo přes 

oslovování tří zájemců příslušným způsobem zveřejňováno i na úřední desce a v internetu na stránkách 

městského obvodu, 

3) ukládá radě městského obvodu změnit své usnesení č. 372/26 o způsobu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu a to přímým zadáním jednomu zájemci zadávat zakázky do předpokládané výše plnění 

do 50 tis. Kč (bez DPH) a oslovením min. tří zájemců a následným výběrem zadávat zakázky od 

předpokládané výše 50 tis. Kč (bez DPH). 

27/3 1) Schvaluje rozpočet městského obvodu na r. 2011 v předložené podobě s úpravou, 

2) svěřuje radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% 

upraveného rozpočtu,  

3) schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na rr. 2012 – 2014 v předložené podobě. 

28/3 Souhlasí, aby městský obvod Pustkovec v letech 2010 až 2014 na své náklady zajišťoval údržbu významného 

krajinného prvku „Pustkovecké údolí“. 

29/3 Schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2010, kterým se: 

1) Zvyšují příjmy na 

a. § 5512 pol. 2324 (Hasiči-příspěvky a náhrady) o 1 tis. CZK, 

b. § 6171 pol. 2111 (Příjmy z poskyt. služeb) o 6 tis. CZK, 

c. § 6171 pol. 2212 (Sankční platby) o 11 tis. CZK, 

d. § 6171 pol. 2322 (Přijaté pojistné náhrady) o 11 tis. CZK, 

2) snižují výdaje na § 6112 pol. 5023 (Odměny čl. zastupitelstva/PN) o 26 tis. CZK; 

3) zvyšují výdaje na 

a. § 3399 pol. 5194 (Věcné dary) o 1 tis. CZK, 

b. § 3745 pol. 5021 (Péče o vzhled obce-DOPP) o 14 tis. CZK, 

c. § 3745 pol. 5031 (Péče o vzhled obce-soc. poj.) o 3 tis. CZK, 

d. § 3745 pol. 5032 (Péče o vzhled obce-zdrav. poj.) o 1 tis. CZK, 

e. § 5512 pol. 5171 (Hasiči-oprava komínu, výměna kotle) o 11 tis. CZK, 

f. § 6171 pol. 5031 (MS-soc. pojištění) o 5 tis. CZK, 

g. § 6171 pol. 5136 (MS-nákup odb. literatury) o 12 tis. CZK, 

h. § 6310 pol. 5163 (Služby peněžních ústavů) o 2 tis. CZK,  

i. § 6399 pol. 5362 (Platby DPH) o 6 tis. CZK. 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednalo návrh prodat pozemek parc. č. 4091/7, 

zahrada o výměře 42 m
2
, vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 4091/2, zahrada v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava). 
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