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U S N E S E N Í   

6. zasedání zastupitelstva městského obvodu,  
konaného dne 26. září 2011 

(čč. 70/6 – 80/6) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec: 

70/6 Schvaluje zprávu RNDr. Jana Popelka a Marcela Šotlíka o ověření zápisu z 5. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 22. 6. 2011. 

71/6 Určuje ověřovateli zápisu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva 
městského obvodu Ing. Natašu Čeganovou a Ing. Petra Holušu. 

72/6 1) Bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů městského obvodu, 

2) ukládá, aby informace o zprávě činnosti orgánů MO Pustkovce byly předkládány písemně 
a byly součástí podkladů, které se předkládají zastupitelům před jednáním zastupitelstva, 

3) ukládá, aby materiály pro jednání zastupitelstva obsahovaly rovněž písemné zápisy všech 
komisí a výborů MO Pustkovec, 

4) ukládá vyvěšovat zápisy ze zasedání a výborů na internetových stránkách městského 
obvodu Pustkovec. 

73/6 Souhlasí s předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu. 

74/6 Bere na vědomí zápis č. 4 kontrolního výboru, konaného dne 21. 9. 2011. 

75/6 Bere na vědomí zápis č. 4 finančního výboru, konaného dne 21. 9. 2011. 

76/6 Bere na vědomí průběžnou informaci o hospodaření městského obvodu v období od 1. 1. do 
31. 8. 2011. 

77/6 Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011, kterým se při finančním vypořádání s rozpočtem 
města za r. 2010 v rozpočtu městského obvodu: 

a) Sníží financování na položce 8115 o 31 tis. CZK,  

b) zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 (ÚZ 6402) o 31 tis. CZK. 

78/6 Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, kterým se na základě usnesení Rady města 
Ostrava č. 2112/27 ze dne 26. 7. 2011 v rozpočtu městského obvodu na úhradu nákladů, 
souvisejících se zabezpečením činností, vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí 
ve III. q./2011:  

a) Zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR na pol. 4111 (ÚZ 98 216) o 23 tis. 
CZK, 

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

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

ii) na pol. 5031 o 7 tis. CZK, 

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

79/6 1) Projednala žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 22. 8. 2011 o 
vydání stanoviska k návrhu záměru prodeje pozemku parc. č. 4286 v k. ú. Pustkovec, 

2) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4286, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 20 m2, zapsaného na LV č. 484 pro k.ú. Pustkovec (obec Ostrava). 

80/6 1) Projednalo žádost majetkového odboru magistrátu města Ostrava ze dne 1. 7. 2011 o 
vydání nového stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 3788/1 v k. ú. Pustkovec, 

2) rozhodlo z důvodu zamítavého stanoviska odboru ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostrava neprodat žadateli pozemek parc. č. 3788/1, ani část pozemku, 
nezbytně nutnou ke zřízení vjezdu na pozemek parc. č. 3789. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bez přijetí usnesení projednalo:  

1) Žádost Občanského sdružení Svatováclavský hudební festival, IČ 26632578, sídlem Dr. Šmerala 
1181/6, Ostrava-Moravská Ostrava, o finanční podporu koncertu 8. ročníku cyklu „Svatováclavský 
hudební festival“, pořádaný dne 7. 10. 2011 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci  

2) Vyřízení dotazů z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 22. 6. 2011. 
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