
Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec 
Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec 

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 1/2019 

z jednání finančního výboru, konaného dne 18.3.2019. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Žádá Úřad městského obvodu o zajištění zveřejňování usnesení a zápisů Finančního výboru na 
internetových stránkách městského obvodu Pustkovec (fulltextové vyhledávání). 

2. Žádá hlavní účetní a tajemníka úřadu městského obvodu Pustkovec o průběžné předkládání podkladů, 
týkajících se činností a oblastí, projednávaných finančním výborem, a to, pokud to charakter dokumentu 
dovolí, v elektronické podobě. 

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 23/2018 (R55/05), 1/2019 (R56/05), 2/2019 (R79/07). 

4. Bere na vědomí opravu schváleného rozpočtu r. 2019, dle usnesení Rady městského obvodu Pustkovec č. 
R62/06. 

5. Projednal závěrečnou zprávu z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu 
za rok 2018 a neshledal v ní závady. 

6. Bere na vědomí informaci k dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo č. 16/11/2018/FUN/180829. U posuzované 
budovy bylo, dle informace pana starosty, nutno zajistit dodatečné statické posouzení. Tímto bodem se 
budeme detailně zabývat na 2. zasedání FV. Před tímto 2. zasedáním FV žádáme o předložení kompletního 
materiálu (smlouva, dodatky, rozpočet). 

7. Projednal čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 28. 2. 2019 a neshledal v něm závady. 

8. Projednal návrh rozpočtového opatření č. 22/2018 (účelová neinvestiční dotace ve výši 15581,-- Kč na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2018, dle usnesení rady města Č. 363/RM1822/7) 
a doporučuje zastupitelstvu jeho přijetí. 

9. Projednal návrh Anny Rivolové ze dne 28. 2. 2019 na využití předkupního práva ke stavbě garáže a  
doporučuje zastupitelstvu, schválit Návrh vzdání se předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. 
4323, Materiál č. 7. Dojde tak k logickému scelení majitele pozemku se stavbou. 

10. Projednal žádost ing. Petra Ryšky, o prodej pozemku parc. č. 2003/50 v k. ú. Pustkovec. Uvedený pozemek 
je zastavěn dostavbou k stávajícímu objektu fitcentra Body Academy. FV doporučuje zastupitelstvu schválit 
Návrh prodeje pozemku parc. č. 2003/50, Materiál č. 8, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

11. Projednal žádost Viléma Vengrina, o prodej části pozemku parc. č. 4026/1 v k. ú. Pustkovec. FV doporučuje 
zastupitelstvu schválit Návrh prodeje pozemku parc. č. 4026/1, část „a“ (dle GP nově označeno č. 4026/8), 
Materiál č. 9, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

12. Bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky ze dne 25. 2. 2019 pod čj.: SMO/134726/19/OFR/Sza, 
kterou má být plošně regulován provoz hazardních her, předložený odborem financí a rozpočtu MM 
Ostrava. 

13. FV se na 2. zasedání bude mimo jiné zabývat fakturací za zimní údržbu a výběrem dodavatele údržby 
zeleně. 

 

Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Ukončeno v 17.30 hodin. 

V Ostravě - Pustkovci, 18. 3. 2019. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 

 

 


