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  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (č. 8/2020)  

Dne  7. 5. 2020 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné 
projednáno a schváleno: 

 
- Rozpočtové opatření č. 3/2020. 

- Zprávu o provedení inventarizace majetku Obce Pustějov a Základní a mateřské školy Pustějov. 

-  Vyřazení použitého nefunkčního majetku Obce Pustějov a Základní a mateřské školy Pustějov. 

- Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo 
návratných finančních výpomocí č. 1/2020/RM, 2/2020/SL, 3/2020/ŠM, 4/2020/ZJ, 5/2020/ŠV, 
6/2020/VH, 7/2020/KŠ, 8/2020/OL, 9/2020/DH (kotlíková dotace). 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Obci Pustějov na realizaci 
projektu „Výstavba parkoviště v obci Pustějov“. 

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
8025415 mezi Obcí Pustějov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci fa. 
ARPEX MORAVA s.r.o. 

- Dotaci Charitě Studénka, se sídlem Malá strana 216, 742 13 Studénka na částečnou úhradu 
nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby občanům Pustějova a smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pustějov. 

- Finanční dar fa. Thi Hoai Phan, Pustějov 84, 742 43, IČ: 01982494 a fa. Petra Názalaniková, 
Pustějov 5, 742 43, IČ: 74206206 za zabezpečení dodávek potravin a chodu prodejny 
v Pustějově v době nouzového stavu způsobené epidemií koronaviru COVID-19 a finanční dar 
fa Naďa Koždoňová, Pustějov 252, 742 43 IČ: 87619199 a fa Areál Fošna, Pustějov 289, 742 
43, IČ: 05493579 na podporu znovuobnovení provozu hostinského zařízení v obci Pustějov po 
skončení nouzového stavu a omezujících vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru 
COVID-19 a darovací smlouvy. 

- Prodej obecního pozemku p.č. 2317, o výměře 196 m2, v k.ú. Pustějov. 

- Záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 2451/0 o výměře 17 094 m2 a p.č. 2448/0 o výměře 9 091 
m2 v k.ú. Hladké Životice. 

- Nákup pozemků p.č. 1008/2, k.ú. Pustějov o výměře 3873 m2, trvalý travní porost vč. zřízení 
trvalého břemene průchodu, p.č. 1008/22, o výměře 92 m2, orná půda, p.č. 1008/14 o výměře 
61 m2, orná půda, p.č. 2051, o výměře 52 m2, orná půda, vše v k.ú. Pustějov.  

 

Bere na vědomí 

- Informaci o rozpočtovém opatření č.2/2020. 

- Informaci o investičních akcích obce v roce 2020. 

- Informaci o „Kotlíkových půjčkách“. 

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov za rok 2019 ze strany KÚ MSK   
s výsledkem – bez závad. 

- Informaci o podpisu smluv a přiznání dotace na 7 pracovníků VPP s ÚP Nový Jičín. 

- Informaci o zrušení plánovaných kulturních akcí v letních měsících. 
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Vážení a milí spoluobčané, 

prožíváme společně již více než dvouměsíční období pandemie koronaviru. Ať už nám všem tato 
nepříjemná skutečnost ovlivnila dosavadní život jakkoliv… nemocí, ztrátou zaměstnání, dlouhodobou 
karanténou, omezením většiny služeb, kultury a cestování či nošením roušek….máme upřímnou 
radost, že až na jeden případ jsou občané naší obce zdrávi a v pořádku. 

Ihned po prvním vyhlášení vládního usnesení v souvislosti s pandemii koronaviru zahájil svou 
činnost  krizový štáb obce Pustějov, složen z Ing. Tomáše Maiwaeldera, Ludmily Tisovské, Lenky 
Stixové a Miroslava Šabackého. Jeho prvním úkolem bylo zajistit dostatečné množství ochranných 
roušek pro své občany ve velmi krátkém čase. Již nákup materiálu nebyl jednoduchý, protože 
bavlněné látky, šňůrky a gumičky se ze dne na den staly nedostatkovým zbožím. Vše se podařilo 
zajistit a naši občané obdrželi roušky ve vládou stanoveném termínu jako jedni z prvních v MS kraji. 

Dalším problémem k řešení bylo uzavření ordinace praktického lékaře a z toho plynoucí 
zabezpečení donášky léků na e-recepty občanům Pustějova. I tato služba byla zajištěna. Po dobu 
trvání nouzového stavu bude ordinace v Pustějově stále uzavřena. 

Krizový štáb obce Pustějov zajistil také plošnou dezinfekci budov Obecního úřadu a obou prodejen 
potravin. Nadále poskytuje pravidelný přísun dezinfekce oběma obchodům, Základní a Mateřské 
škole, kostelu, poště, společným prostorám v panelových domech a sportovní hale. 

Dále zajistil hygienickou a ochrannou osvětu občanům obce na vývěskách, webových stránkách i 
obecním rozhlasem. Zřídil diskusní skupinu na FB, díky které se aktuální informace dostávaly 
okamžitě k občanům, kteří tak mohli pružně reagovat. Za Vaše příspěvky a slova díků a pochopení 
Vám velice děkujeme. 

Zajistil pravidelný rozvoz obědů nejen pro seniory, ale i stálým odběratelům, kteří si dosud obědy 
vyzvedávali sami. 

Dále zajistil rodině v karanténě pravidelné zásobování potravinami, léky a dezinfekcí.  
Bylo nutné uzavřít veřejná sportoviště. Nyní jsou již v provozu v omezeném režimu, na základě 

jednorázových rezervací a za dodržování hygienických zásad dle vládního nařízení. Upozorňujeme, 
že od 11. května, kdy se otevírá Mateřská škola, nebude již možné v pracovních dnech navštěvovat 
školní hřiště v dopoledních hodinách, ale standardně od 16 hodin, o víkendech zůstává celodenně 
v provozu. 

Zaměstnanci pracovní čety při OÚ pravidelně provádějí dezinfekci na veřejných místech jako jsou 
autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, kontejnery, dětská hřiště apod. 

 

Sami bychom však tuto náročnou situaci nezvládli. Touto cestou opět velice děkujeme všem 
švadlenkám, které pro obec šily několik dní i nocí ochranné roušky, aby byly v čas v každé 
domácnosti. Jmenovitě děkujeme Vendule Poppové, Radce Ovesné, Marii Bartoškové, Ivě Pischové, 
Šárce Holbové, Kamile Švarcové, Tamaře Macháčkové a Hance Medkové. 
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Velký obdiv a dík však patří Vám všem, kteří jste úžasně reagovali na tuto situaci, nečekali na 
pomoc a sami si doma pro své rodiny, známé a sousedy roušky vyráběli.  

Nemalý dík patří také všem zaměstnancům ZŠ a MŠ, kteří byli nápomocni při zajištění materiálu 
k výrobě roušek, jejich přípravě a roznášce. Za to, že v době uzavření školy nadále funguje kuchyně, 
která zajišťuje obědy pro stálé odběratele a seniory.  

Ani studenti nezaháleli. Filip Tomášek, Ondřej Holiš, Daniel Stix, Vojtěch Zuzaník, Josef David, 
David Lazaridis, Jakub Dresler, Dominik Dluhoš a Patrik Malý…tito všichni s námi trpělivě navlékali 
šňůrky do roušek a roznášeli je po domech. Děkujeme Vám. 

Obrovské poděkování patří oběma prodejnám potravin za obětavý a zodpovědný přístup k nastalé 
situaci, kdy při náročném provozu neustále dodržují hygienické a ochranné postupy a v době, kdy 
dodávky zboží byly omezené a zpožděné, zajistily pro občany dostatečné množství potravin a 
ostatního zboží. Je obdivuhodné, že i v době plošného uzavírání velkých prodejních řetězců a 
omezování provozu veřejných institucí, nezkrátily otevírací dobu a i při chybějící pracovní síle doslova 
fungovaly na plný plyn. Je třeba si uvědomit, že prodavači patří mezi „lidi v první linii“. Jsou 
v každodenním blízkém kontaktu s veřejností a tedy velice ohroženi. Proto si nesmírně vážíme jejich 
práce a nasazení. Děkujeme. 

Věříme, že jsme toto náročné a občas i napjaté období doposud zvládli na jedničku a to hlavně díky 
Vám, milí spoluobčané, díky tomu, že jste poctivě a zodpovědně přijímali veškerá mimořádná 
opatření a s nimi spojená omezení. 

V tuto chvíli Vám můžeme jen poděkovat, popřát si vzájemně hodně zdraví, klidnou a vyrovnanou 
mysl a těšit se na společná setkání s Vámi bez obav a roušek.  

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

- Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad, který činní 400,- Kč/os/rok, ať jej 
uhradí co nejdříve v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú. 1760201379/0800, 
variabilní symbol je číslo domu. 
 

- Do konce června obdrží všechny domácnosti fakturu za stočné, která bude splatná do konce  
měsíce října. 
Zastupitelstvo obce Pustějov schválilo na 6.zasedání dne 12. prosince 2019 cenu za stočné ve 
výši 30,10 Kč /m³ bez DPH na rok 2020. Průměrná roční spotřeba na 1 osobu dle vyhlášky 
48/2014 Sb., (příloha číslo 12) v platném znění činí 35 m³.  
Výpočet stočného na 1 osobu: 30,10 x 35= 1053,5 Kč bez DPH  + 10% DPH = 1159 Kč/os/rok 

 

 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na parkovišti u fotbalového hřiště 
v sobotu 20. června od 12:00 – 15:00 hodin 
za účasti dohledu pracovníků OZO Ostrava. 

Po 15-té hodině již nebude možno odpad odevzdat. 
 

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven rovněž  
v sobotu 20. června od 12:00 – 15:00 hodin  

na parkovišti u fotbalového hřiště.   
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Z důvodu pandémie COVID-19 došlo k posunutí běžného jarního termínu sběru velkoobjemového 
odpadu. Žádáme tímto občany o trpělivost, aby počkali do 20. června a vevyváželi nadměrný odpad 
k běžným komunálním kontejnerům a neznečišťovali tak obec. Děkujeme. 

 

Elektroodpad můžete odevzdat v obecním domě – 

- v pátek 19. června od 12:00 – 16:00 hodin 

- v sobotu 20. června od 10:00 – 12:00 hodin 

 

- Na OÚ jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. 
 
- Do konce letošního roku bude v naší obci zřízeno sběrné místo, kde bude možno za 

manipulační poplatek  uložit velkoobjemový odpad, elektroodpad, železný šrot, menší množství 
sutě a stavebního materiálu apod. Do této doby Vás opětovně žádáme, aby jste tyto materiály 
neukládali do kontejnerů na komunální odpad. Máte možnost vyvážet tento odpad na skládku fa. 
Asompo a.s. v Životicích u Nového Jičína. Zde naleznete potřebné informace a ceník: 
www.asompo.cz 

www.asompo.cz
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ZRUŠENÍ KULTURNÍCH AKCÍ 

Je nám velice líto, že se v letošním létě nesejdeme u tradičních akcí, jako je Rocková noc nebo 
Koncert  Moniky Absolonové a Adriany Bajtkové. Tyto dvě kulturní záležitosti vyžadují mnoho příprav 
již od jarních měsíců. Prozatímní nařízení vlády ČR nám ani výhledově nedovoluje v přípravách 
pokračovat. Pevně věříme, že v příštím roce se na těchto akcích společně setkáme. Děkujeme Vám 
za pochopení. 

 

UKLIĎME  ČESKO – Chceme čistý Pustějov  

Druhý ročník jarní úklidové akce „Ukliďme Česko“ se z důvodu vyhlášení nouzového stavu, 
zavedení karantény a omezení volného pohybu osob přesunula na termín 19. září 2020, kdy se 
uskuteční akce „Ukliďme svět“.  Nic ale nebránilo dobrovolníkům vyjít do přírody individuálně nebo 
s rodinou a přibalit pytle na odpadkové poklady, co po cestě potkali. Je potěšující, že se v naší obci 
pár takových dobrovolníků našlo a spojili příjemné s užitečným. Patří k nim Pekařovi, Silberovi, 
děvčata H. Názalaniková, I. a S. Beleščákové, paní Petra Názalaniková, Mgr. Yveta Šimečková a 
Mgr. Jarka Grosmanová s vnoučaty. Díky výše jmenovaným máme opět uklizeno v okolí jezera 
Kaménky, Husího potoka s železným mostem, úsek Pustějovského potoka, okolí hasičské chaty a 
rybníka, Potůčky a příkopy od Kapličky Panny Marie Bolestné ke Kujavám. K nejvíce znečištěným 
úsekům patří lesík u myslivecké chaty, kde se stále někteří občané snaží zdarma a jednoduše zbavit 
všelijakého stavebního a jiného odpadu. Vážení účastníci jarního úklidu, moc vám děkujeme za 
pozitivní přístup k celé akci, za ochotu a obětavost ve prospěch přírody a občanů obce Pustějova. 

  

Přejeme jen samé krásné jarní dny prožité v kruhu rodiny, přátel a v přírodě.              
 

DĚTI OPĚT VE ŠKOLE… 

   Základní a Mateřská škola v Pustějově zahajuje provoz, samozřejmě za dodržování všech 

ochranných a hygienických podmínek.  
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   V pondělí 11. května již mohli rodiče umístit své děti do Mateřské školy a od 25. května usednou do 

lavic školáci.  

   Všechny informace o výuce a provozu byly vedením školy zaslány rodičům elektronicky. 

 

RUBRIKA VÝBORU SPORTU A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA 

Dne 15. 2. 2020 ve Sportovní hale Pustějov byla zahájena soutěž Sportovní pár roku 2020 v 
badmintonovém turnaji. Turnaje se zúčastnilo 16 párů a suverénním vítězem, bez ztráty bodu, se 
stala dvojice Andrea Šimečková - Radek Šimeček. Na druhém místě se umístili Sylva Jurgošová - 
Lukáš Silber a stupně vítězů nám uzavřel pár Kateřina Brňáková - Milan Brňák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následující disciplíně se utkají páry v tenisovém turnaji, do kterého bylo přihlášeno 12 dvojic. Tyto 
páry jsou rozděleny do dvou skupin (A,B), kde se utkají mezi sebou. O konečném pořadí rozhodne 
finálový den, ve kterém budou hrát páry stejného umístění ve skupinách proti sobě. (1A vs. 1B o 1. 
místo atd.). 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a do dalších disciplín přejeme hodně úspěchu. 

-Daniel Lazaridis za Výbor sportu a spolkového života- 
 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a 
pohody. 
 

   duben 

 

květen 

 

červen 

 

Pavel Knopp 

Libuše Bučková 

Jaroslava Davidová 

Anna Genzerová 

Ivo Macháček 

Petr Nový 

Oldřích Haluska 

Dagmar Schaumannová     



Informátor obce Pustějov č. 2/ květen ’20 

8 

Rozloučili jsme se:   
Josef Martinásek 
Ladislav Třeštík 
Stanislava Davidová 
Vratislav Dresler                     Čest jejich památce! 

 
 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
 
   V sobotu 9. května  naši házenkáři uklízeli Pustějov od železného šrotu. A stálo to za to!   
Oddíl národní házené srdečně děkuje všem spoluobčanům za darovaný šrot. Výtěžek z něj přispěje 
k podpoře činnosti NH. Všichni už se těší na podzimní sezónu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTCENTRUM PUSTĚJOV 
 

   Rádi bychom vás informovali, že od pondělí 11. 5. 2020 je pro vás opět k dispozici sportovní hala 
Pustějov. Individuální i pravidelné rezervace si můžete rezervovat na telefonním čísle 732 552 897. 
Jsme tu pro vás každý den v obvyklém čase 8:00 – 22:00 hod. K dispozici je vám sportovní hala i 
venkovní hřiště. 
 
 
V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické podobě, pošlete svou  
e-mailovou  adresu na adresu knihovna@pustejov.cz . 

Jednotlivé příspěvky, publikované v Informátoru, neprocházejí redakční úpravou a korekturou. Autoři článků 
jsou odpovědni za jejich obsah a jazykovou správnost.  

Vydává Obecní úřad Pustějov, IČO: 00600822 dne 14.5.2020. N e p r o d e j n é. Náklad 400 výtisků. 
Periodicita 6x ročně. Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10477. Své náměty a 
připomínky adresujte na knihovnu Pustějov nebo pište na e-mail: knihovna@pustejov. 

mailto:knihovna@pustejov.cz

