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U S N E S E N Í  

5. zasedání zastupitelstva městského obvodu,  
konaného dne 22. června 2011 

(čč. 49/5 – 69/5) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

49/5 Schvaluje zprávu MUDr. Zdeňka Silbera a Ing. Petra Zádrapy o ověření zápisu 4. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 30. 3. 2011. 

50/5 Určuje ověřovateli zápisu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva 
městského obvodu RNDr. Jana Popelka a Marcela Šotlíka. 

51/5 Bere na vědomí předloženou informaci o činnosti orgánů městského obvodu. 

52/5 Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení. 

53/5 Bere na vědomí zápis č. 3 kontrolního výboru, konaného dne 15. 6. 2011. 

54/5 Bere na vědomí zápis č. 3 finančního výboru, konaného dne 8. 6. 2011. 

55/5 1) Projednalo závěrečný účet městského obvodu za r. 2010, 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 přezkoumání hospodaření, 

2) souhlasí dle ustanovení § 17 odst. (7) písm. a citovaného zákona s celoročním 
hospodařením Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Pustkovec roku 2010 bez 
výhrad. 

56/5 Bere na vědomí průběžnou informaci o hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 
31. 5. 2011. 

57/5 1) Rozhodlo 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), vlastníkovi stavby bez čísla 
popisného – garáže, stojící na pozemku parc. č. 4408/31, za cenu ve výši 3.800,-- Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem,  

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

Z: Marie Tichá 

58/5 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011, kterým se na základě usnesení Rady města Ostrava č. 
1264/18 ze dne 19. 4. 2011 v rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, souvisejících se 
zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve II. q./2011:  

a) zvýší ostatní neinvestiční 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. 

59/5 1) Rozhodlo poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, IČ 64989941, sídlem 
Pustkovecká 26/39, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 20 tis. CZK na činnost sdružení 
v r. 2011, 

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

Z: Marie Tichá 

60/5 1) Rozhodlo poskytnout občanskému sdružení AC ČEPO Pustkovec, IČ 27031071, sídlem Plk. 
Rajmunda Prchaly 306/35, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 15 tis. CZK na činnost 
sdružení v r. 2011, 
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2) zmocňuje starostku městského obvodu k uzavření darovací smlouvy dle tohoto usnesení. 

Z: Marie Tichá 

61/5 Rozhodlo neposkytnout občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, sídlem Bieblova 3, Ostrava-Moravská Ostrava, peněžitý dar. 

62/5 Rozhodlo neposkytnout občanskému sdružení Poradenské a informační centrum pro sluchově 
postižené, sídlem Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava, peněžitý dar. 

63/5 1) Rozhodlo poskytnout Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresnímu sdružení 
Ostrava, sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, peněžitý dar ve výši 5 tis. CZK jako 
příspěvek na pořádání mistrovství ČR v soutěžích hasičské mládeže v r. 2011, 

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

Z: Marie Tichá 

64/5 Rozhodlo neposkytnout občanskému sdružení ŠUPINY, sídlem Svatoplukova 1227/24, Ostrava-
Vítkovice, peněžitý dar. 

65/5 Rozhodlo neposkytnout občanskému sdružení Divadlo Devítka, sídlem Pustkovecká 367/25a, 
Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar. 

66/5 1) Rozhodlo poskytnout občanskému sdružení Zahrádkáři Pustkovec, IČ 26626209, sídlem 
Pustkovecká 79/146, Ostrava-Pustkovec, peněžitý dar ve výši 20 tis. CZK jako příspěvek na 
činnost v r. 2011, 

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

Z: Marie Tichá 

67/5 1) Rozhodlo poskytnout TJ SOKOL Pustkovec, sídlem Pustkovecká 356/103, Ostrava-
Pustkovec, peněžitý dar ve výši 30 tis. CZK jako příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 
v r. 2011, 

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

Z: Marie Tichá 

3) ukládá radě městského obvodu zajistit krytí daru příslušným rozpočtovým opatřením. 

68/5 Rozhodlo neposkytnout MS Děhylov, o.s., sídlem 747 94 Děhylov, č.p. 207 (doručovací adresa 
Pěkná 210/12, 725 27 Ostrava-Plesná), peněžitý dar. 

69/5 Bere na vědomí prezentaci vize Strategického plánu rozvoje VŠB – TUO a podporuje tuto vizi. 
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