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U S N E S E N Í   

4. zasedání zastupitelstva městského obvodu,  

konaného dne 30. března 2011 

(čč. 30/4 – 48/4) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

30/4 Schvaluje zprávu Pavla Otiska a Pavla Tichého o ověření zápisu 3. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu, konaného dne 22. 12. 2010. 

31/4 Určuje ověřovateli zápisu 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva MUDr. 
Zdeňka Silbera a Ing. Petra Zádrapu. 

32/4 Bere na vědomí předloženou informaci o činnosti orgánů městského obvodu. 

33/4 Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení. 

34/4 Bere na vědomí zápis č. 2 kontrolního výboru, konaného dne 23. 3. 2011. 

35/4 Bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 16. 3. 2011. 

36/4 Ukládá radě MOP, aby v termínu do 30. 6. 2011 připravila informaci o výběrových řízení, které bude ještě 
v roce 2011 realizovat. 

37/4 Bere na vědomí informaci o hospodaření městského obvodu v r. 2010. 

38/4 Bere na vědomí průběžnou informaci o hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 30. 3. 2011. 

39/4 Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011, kterým se na základě usnesení č. 572/10 Rady města Ostrava ze 
25. 1. 2011 ve vazbě na očekávanou roční skutečnost potřeby prostředků na dávky sociální péče a 
pomoci v hmotné nouzi na ÚZ 13 306 zvyšují: 

a. ostatní neinvestiční transfery ze SR na pol. 4116 o 760 tis. CZK, 

b. běžné výdaje na §4171 pol. 5410 (příspěvek na živobytí) o 360 tis. CZK,  

c. běžné výdaje na §4172 pol. 5410 (doplatek na bydlení) o 375 tis. CZK,  

d. běžné výdaje na §4173 pol. 5410 (mim. okamžitá pomoc) o 20 tis. CZK,  

e. běžné výdaje na §4183 pol. 5410 (příspěvek na provoz bezbariér. bytu) o 5 tis. CZK. 

40/4 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011, kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 824/13 ze 
dne 22. 2. 2011 v rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením 
činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve I. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinvest. přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 21 tis. CZK, 

b) zvýší běžné výdaje v §4329 (ÚZ 98 216):  

i) na pol. 5011 o 14 tis. CZK,  

ii) na pol. 5031 o 5 tis. CZK, 

iii) na pol. 5032 o 2 tis. CZK. 

41/4 1) Projednalo žádost Ing. Miroslava Keberle ze dne 28. 2. 2011 o prodej pozemku parc. č. 3788/1 v k. ú. 
Pustkovec, 

2) doporučuje zastupitelstvu města Ostrava vyslovit záměr prodeje pozemku parc. č. 3788/1 – ostatní 
plocha (neplodná) o výměře 186 m2 v k. ú. Pustkovec, 

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto doporučení zastupitelstvu města 
k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Dle možností 

42/4 1) Souhlasí se záměrem města prodat pozemek parc. č. 4408/31, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
19 m2, zapsaný na LV č. 484 pro k.ú. Pustkovec (obec Ostrava), 

2) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto souhlasu zastupitelstvu města 
k projednání. 

O: Marie Tichá … T: 15. 4. 2011 
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43/4 1) Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 4091/7, zahrada o výměře 42 m2, vzniklý oddělením z pozemku 
parc. č. 4091/2, zahrada v k. ú. Pustkovec (obec Ostrava), manželům (SJM) Libor Bedrlík a Karla 
Bedrlíková, oba bytem Ivana Sekaniny 1805/1, Ostrava-Poruba, za kupní cenu ve výši 18.870,-- CZK, 
stanovenou znaleckým posudkem, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

44/4 1) Rozhodlo poskytnout místostarostovi Stanislavu Pyšovi peněžitý dar ve výši 5000,-- CZK, jako 
ohodnocení za odvedenou práci při plnění úkolů městského obvodu během dlouhodobé 
nepřítomnosti starostky městského obvodu, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření darovací smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

45/4 1) Projednalo doporučení na zrušení obecně závazné vyhlášky městského obvodu Pustkovec č. 2/1999,  

2) navrhuje zastupitelstvu města Ostrava zrušit OZV městského obvodu Pustkovec č. 2/1999, o 
účelovém fondu oprav a modernizací bytových a rodinných domů a bytů…, 

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení tohoto návrhu zastupitelstvu města 
k projednání. 

O: Marie Tichá … T: Do 15. 4. 2011 

46/4 Rozhodlo vzdát se práva na pohledávku ve výši 63.656,-- CZK, úrok 12% ročně z této částky a náklady 
soudního řízení ve výši 16.748,-- CZK, za dlužníkem Ostravská společnost pro investice a rozvoj s.r.o. „v 
likvidaci“, IČ 60794330, sídlem Chopinova 567/1, Ostrava-Moravská Ostrava. 

47/4 Oceňuje práci finančního výboru a jeho předsedy Ing. Petra Zádrapy. 

48/4 1) Rozhodlo poskytnout p. o. Mateřská škola, IČ 70984697, sídlem Vincence Makovského 4429, 
Ostrava-Poruba, peněžitý dar ve výši 5 tis. CZK, 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření darovací smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednalo návrh: 

• Finančního výboru uložit radě, aby v důvodových zprávách, které se týkají žádostí o dary, příspěvky a dotace vždy uváděla faktory 
přímého prospěchu pro obyvatele Pustkovce; 

• finančního výboru uložit radě, aby u zakázek na dodávku zboží a služeb nad celkovou hodnotu 30 tis. Kč (bez DPH) vyžadoval 
přednostně uzavření smlouvy o dílo; 

• finančního výboru uložit radě, aby v případě pokračující spolupráce se společnostmi REPRONIS, PŘEMYSL BSONEK a ORZO SECURITY 
S.R.O. uzavřela smlouvy o dílo; 

• uložit radě, aby zveřejňovala výsledky hospodaření MOBv Pustkovec za jednotlivé měsíce na web. stránkách městského obvodu. 

 

 

 

 

Marie Tichá  Stanislav Pyš 
starostka městského obvodu  místostarosta městského obvodu 

 


