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USNESENÍ č. 2/2019 

z jednání finančního výboru, konaného dne 29. 4. 2019. 

 

Finanční výbor (dále jen FV) zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. I nadále požaduje po Úřadu městského obvodu Pustkovec zajištění průběžného zveřejňování usnesení a 
zápisů FV na internetových stránkách městského obvodu Pustkovec (fulltextové vyhledávání). Dle 
vyjádření MVČR, metodické pokyny pro výbory, i odboru legislativního a právního MMO, toto lze. 

2. Neprojednal smlouvy, dodatky, rozpočet a přehled čerpání k rekonstrukci tělocvičny, neboť materiály dle 
Usnesení č. 1/2019, bod č. 6, nebyly předem zaslány (předloženy) členům FV. Opětovně žádáme o zaslání 
materiálů členům FV a to dle bodu 8, tohoto usnesení. 

3. Projednal fakturaci za zimní údržbu 2018/2019 a konstatuje, že byly proplaceny celkem 3 faktury, v celkové 
hodnotě 247.372,40 Kč. 

4. Projednal výběr dodavatele údržby zeleně v období od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019, v návaznosti na cenové 
nabídky a konstatuje, že byla vybrána společnost, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to Marius 
Pedersen, a.s., IČ: 42194920. 

5. Projednal a souhlasí s prominutím úhrady nájemného na r. 2019 ve výši 516,-- Kč, z důvodu ukončení 
nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4421 ostatní plocha (ostatní komunikace), nájemcem k 20. 3. 
2019, poměrná část by byla cca 110 Kč). 

6. Projednal žádost TJ Sokol Pustkovec, z.s., o finanční příspěvek na činnost, ze dne 11. 3. 2019, ve výši 
20.000,-- Kč. FV doporučuje zastupitelstvu poskytnout finanční přípěvek dle žádosti. 

7. Projednal žádost Svatováclavský hudební festival, z.s., ze dne 14. 3. 2019 na finanční příspěvek na realizaci 
koncertu v Ostravě – Pustkovci. Žádost bez konkrétní částky. Rada obce navrhuje finanční příspěvek  
5.000,-- Kč. FV doporučuje neposkytnout finanční podporu tomuto spolku (FV je pro podporu místních 
spolků). 

8. FV žádá Úřad městského obvodu o zasílání materiálů pro jednání FV min. 5 dní před jednáním FV, pokud to 
charakter dokumentu dovolí, v elektronické podobě.  

 

Bez přijetí usnesení FV projednal návrh úpravy a doplnění ceníku pronájmu sportovní haly, týkajícího se 
upřesnění platebních podmínek nájemného. 

 

 

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

Ukončeno v 17.15 hodin. 

V Ostravě - Pustkovci, 29. 4. 2019. 

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

 


