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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 3/2019 

z jednání finančního výboru, konaného dne 27. 5. 2019. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. FV doporučuje zastupitelstvu, aby přijal usnesení, ve kterém: Zastupitelstvo obce požaduje 
zveřejňování zápisů z jednání Finančního výboru na webových stránkách obce, ve formátu 
podporujícím vyhledávání, s tím, že zápisy budou průběžně zveřejňovány na stránkách obce ve lhůtě 
do 5 dnů po konání zasedání zastupitelstva, na kterém budou projednávány. 

2. Ústně projednal materiály k rekonstrukci budovy tělocvičny v návaznosti na dodatek. č. 2, ke smlouvě 
o dílo č. 16/11/2018/FUN/180829, tj. smlouvy, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dle Usnesení č. 1/2019 
finančního výboru. 

3. Projednal fakturaci za údržbu zeleně – do 27. 5. 2019 nebyla společností Marius Pedersen a.s., vydána 
žádná faktura na údržbu zeleně. 

4. Bere na vědomí návrh Aleny Bastlové na uzavření smlouvy č. 41/2019, dle usnesení Rady městského 
obvodu Pustkovec R113/11.  

5. Bere na vědomí informace úseku financí a rozpočtu o čerpání rozpočtu městského obvodu za období 
do 30. 4. 2019.  

6. Bere na vědomí Návrh účetní závěrky r. 2018 a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení dle 
předloženého materiálu. 

7. Bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018, předloženou auditorem HZ Brno, s.r.o. a 
doporučuje zastupitelstvu souhlasit s hospodařením za r. 2018. 

8. Bere na vědomí rozhodnutí o úhradě věcných cen na soutěže SDH Pustkovec ve výši 4000 Kč a 9000 Kč. 

9. Bere na vědomí rozhodnutí o úhradě nákladů kurzu bezpečné jízdy pro dva strojníky Zásahové 
jednotky SDH Pustkovec. 

10. Bere na vědomí zastavení výplat měsíčních odměn členům zastupitelstva dle R121/11. 

11. Doporučuje přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019 (R124/11), 5/2019 (R126/11). 

12. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout peněžitý dar Český rybářský svaz, z.s., místní organizace 
Ostrava. 

13. Doporučuje zastupitelstvu poskytnout: 

 peněžitý dar SDH Pustkovec ve výši 30.000,-- Kč 

 peněžitý dar z. s. Zahrádkáři Pustkovec ve výši 30.000,-- Kč, 

 peněžitý dar AC ČEPO Pustkovec ve výši 15.000,-- Kč. 
 

Bez přijetí usnesení projednal: 

 účetní zápisy (náklady a výnosy) sportovní haly za období 05/2019, 

 směrnici č. 1/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty, 

 předání investice Rekonstrukce budovy č. p. 365, k realizaci MMO, 

 celkovou cenu návrhu rekonstrukce sportovní haly (č. p. 356), 

 přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019, 

 uzavření Dohody o poskytování záloh ke smlouvě č. 21328, 

 uzavření smlouvy o dílo se společností Jankostav s.r.o. v max. výši 118.762,-- Kč, 

 žádost Rostislava Miekiny o snížení nájemného pronajaté části pozemku 2003/2. 
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Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Ukončeno v 17.30 hodin. 

V Ostravě - Pustkovci, 27. 5. 2019. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v.r. 
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ZÁPIS č. 3 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Pondělí, 27. 5. 2019, 16.00 hodin 

Místo konání: Úřad městského obvodu Pustkovec 

Přítomni: Ing. Barbora Holušová (člen), Marcel Šotlík (člen), Pavel Tichý (předseda) 

Nepřítomen (omluven): --- 

Přizvaní: Stanislav Pyš 

Program: 

1. Projednání opětovného nezveřejňování zápisů FV, s tím, že FV doporučí zastupitelstvu, aby přijal usnesení, 
ve kterém: Zastupitelstvo obce požaduje zveřejňování Zápisů z jednání Finančního výboru na webových 
stránkách obce, ve formátu podporujícím vyhledávání, s tím, že zápisy budou průběžně zveřejněny na 
stránkách obce vždy po konání jednání zastupitelstva ve lhůtě do 5 dnů po konání zasedání zastupitelstva, 
na kterém budou projednávány. 

2. Projednání materiálů k rekonstrukci budovy tělocvičny v návaznosti na dodatek. č. 2, ke smlouvě o dílo č. 
16/11/2018/FUN/180829, tj. smlouvy, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dle Usnesení č. 1/2019 finančního 
výboru. Po dobu projednávání tohoto bodu byl jednání FV přítomen pan Rudolf Škovran, který podrobně 
vysvětlil zadání rekonstrukce budovy č. p. 356. Oproti původnímu předpokladu bylo po odkrytí konstrukce 
střechy zjištěno, že nebyly použity původně navržené materiály a proto bylo nutno dodatkem zajistit nové 
statické posouzení budovy. Celkové náklady na projektovou dokumentaci k rekonstrukci haly činí 
1.028.790,-- Kč včetně DPH. Dotace města činila 1.000.000,-- Kč.  

3. Projednání fakturace za údržbu zeleně 2019, kontrola konkrétní faktury – zatím nefakturováno. 

4. Hala náklady a výnosy – probráno s paní účetní, která dle požadavků FV připravila účetní zápisy, týkající se 
provozu sportovní haly, včetně přesného rozdělení nákladových středisek a zápisy bude pravidelně 
sledovat. 

5. Projednání přijetí směrnice č. 1/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty. Směrnice byla vytvořena a 
předložena úsekem financí a rozpočtu s ohledem na aktuální znění Zákona o DPH. 

6. Projednání dle R110/11 – Předání investice Rekonstrukce budovy č. p. 356, k realizaci MMO. Panem 
starostou bylo sděleno, že celková částka na rekonstrukci činí dle PD 48.519.974,-- Kč včetně DPH. FV 
konstatuje, že pro obvod by povinná spoluúčast 10% činila 4.851.997,40 Kč.  

7. Projednaní dle R113/11 – zprostředkování kulturního pořadu při setkání seniorů. Cena za kulturní pořad 
dle smlouvy je 5800 Kč.  

8. Projednání informace úseku financí a rozpočtu o čerpání rozpočtu městského obvodu za období do 30. 4. 
2019. Bere informaci na vědomí. 

9. Projednání dle R115/11 – návrh účetní závěrky r. 2018. Závěrka je již odevzdána příslušnému odborem 
MMO, hospodaření za 2018 bylo zkontrolováno auditorem HZ Brno s.r.o., bez závad, FV doporučuje 
k přijetí. 

10. Projednání dle R116/11 – Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018, předloženou auditorem HZ Brno, 
s.r.o., projednáno, auditor nezjistil chyby a nedostatky, doporučeno souhlasit. 

11. Projednání dle R118/11 – Příspěvky na nákup věcných cen ve výši 4000 Kč na dětskou soutěž, konanou dne 
23. 6. 2019 a 9000 Kč na pohárovou soutěž mužů a žen, konanou 29. 6. 2019. FV bere na vědomí. 

12. Projednání dle R119/11 – žádost SDH Pustkovec o fin. příspěvek na činnost v roce 2019. Jedná se o místní 
spolek, činný při práci s dětmi, mládeží aktivně se zapojující do činnosti obce. S částkou je počítáno i 
v rozpočtu obce a je spolku pravidelně udělována. FV doporučuje ke schválení. 
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13. Projednání R120/11 – úhrada nákladů na kurz bezpečné jízdy 2 členů (strojníků) zásahové jednotky SDH 
Pustkovec. Dle vyjádření pana starosty činí celková částka na školení 4884 Kč. FV konstatuje, že by bylo 
vhodné do usnesení uvádět konkrétní částky. 

14. Projednání dle R121/11, Zastavení vyplácení odměn, a nový návrh na sčítání odměn, projednáno bez 
usnesení,  

15. Projednání dle R124/11 – Rozpočtové opatření č. 3/2019, dle vyjádření pana starosty se jedná o účelovou 
dotaci z programu prevence kriminality na provoz hřiště a sportoviště pro veřejnost Pustkovec. FV 
doporučuje k schválení. 

16. Projednání dle R125/11 – Rozpočtové opatření č. 4/2019, doplnění elektroinstalace a rozvodů stlačeného 
vzduch v budově nové HZ. Doplněno  navíc, z důvodu dovybavení zásahových vozidel elektronicky řízeným 
dobíjením a doplňováním vzduchu. FV bere na vědomí.  

17. Projednání dle R126/11 – Rozpočtové opatření č. 5/2019. Volby do Europarlamentu. Doporučuje ke 
schválení. 

18. Projednání dle R128/11 – Uzavření Dohody o poskytování záloh ke smlouvě č. 21328, jedná se o doplnění 
původní smlouvy, tak aby odpovídala aktuálnímu znění zákona o DPH. 

19. Projednání dle R129/11 – Smlouva o dílo Jankostav, max. cena 118.762,-- Kč bez DPH, dle vyjádření pana 
starosty jde o opravu výtluků cest po zimě, v celém katastru obce. 

20. Projednání dle R130/11 – Žádost nájemce Rostislava Miekiny o snížení nájemného z důvodu dlouhodobého 
nevyužívání prodejního stánku na části pozemku parc. č. 2003/2. Stánek u autobusové zastávky 
Pustkovecká. Provozovatel neví, zda bude stánek ještě někdy provozovat. S ohledem na tuto informaci, by 
bylo vhodné uvažovat o odstranění stánku z pozemku, neboť nájemné ve výši 500 Kč měsíčně dostatečně 
nevyváží neestetičnost stánku. 

21. Projednání žádosti Zahrádkáři Pustkovec z.s., o finanční příspěvek na činnost v roce 2019, ve výši 30.000,-- 
Kč. Dle FV je potřeba podporovat místní spolky, tak aby byla zachována jejich činnost. Dotace byla spolku 
pravidelně udělována, FV doporučuje k přijetí. 

22. Projednání žádosti AC ČEPO Pustkovec, ze dne 15. 5. 2019 o poskytnutí dotace na rok 2019, bez částky. 
Rada navrhuje poskytnout částku 15.000,-- Kč. Dle FV je potřeba podporovat místní spolky, tak aby byla 
zachována jejich činnost. Dotace byla spolku pravidelně udělována. FV doporučuje k přijetí. FV doporučuje 
při žádostech o dotaci uvádět konkrétní požadovanou částku. 

23. Projednání žádosti Český rybářský svaz z.s., místní organizace Ostrava, o poskytnutí finančního daru, ze 
dne 15. 1. 2019, bez udání částky. Rada navrhuje 3000 Kč. FV doporučuje neposkytnout tomuto spolku 
finanční dar. Nejedná se o místní spolek. 
 
 

Termín 4. schůze FV je předběžně ustanoven na 2. 9. 2019. 
 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 27. 5. 2019. 

Zapsal: Pavel Tichý, předseda výboru, v.r. 
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