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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 4/2019 

z jednání finančního výboru, konaného korespondenčně. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 8. 2019. 

2. Bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019. 

3. Doporučuje k přijetí rozpočtového opatření č. 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019, 12/2019. 

4. Bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2019. 

5. Bere na vědomí seznámení s prioritami Komise výstavby a investiční Rady Mob pro Kapitálový rozpočet 
na rok 2020. 

6. Bere na vědomí úpravu Směrnice č. 1, dle R180/16. 

7. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout peněžitý dar o.p.s. Mobilní hospic Ondrášek dle R184/16. 
 

Bez přijetí usnesení projednal: 

 účetní zápisy (náklady a výnosy) sportovní haly za období do 07/2019, 

 Projednání dle R138/13 – Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,  

 Projednaní dle R140/13 – Uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerových šaten, 

 Projednání dle R168/15 – Cena pronájmu, 

 Projednání dle R179/16 – Zprávou o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly městského obvodu v roce 2019, pořízené dne 23. 8. 2019 včetně kontroly zúčtování dokladů 
se bude zabývat na svém 5. jednání. 

 Projednání dle R 181/16 – Úprava směrnice č. 1/2014. 

 

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

V Ostravě - Pustkovci, 24. 9. 2019. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v.r. 
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ZÁPIS č. 4 
z jednání finančního výboru 

Jednání korespondenční 

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

Nepřítomen (omluven): --- 

Přizvaní: --- 

Program: 

1. Projednání informace o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 8. 2019. 

2. Projednání dle R138/13 – Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu 7.917 
Kč.  

3. Projednaní dle R140/13 – Uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerových šaten vypůjčiteli TJ Sokol 
Pustkovec, a to bezúplatně.  

4. Projednání dle R146/13 – Rozpočtové opatření č. 10/2019, mj. vyúčtování plynu z roku 2017, dle vyjádření 
paní účetní, byla firma One Energy v insolvenci, vyúčtování zasláno  prostřednictvím insol. správce až letos. 
Byly vyúčtovány zálohy a  vyúčtování  spotřeby 2017 nebylo rozpočtováno. Doporučeno k přijetí. 

5. Projednání dle R152/14 – Rozpočtové opatření č. 6/2019 – usnesením rady města č. 01465/RM1822/24 byl 
poskytnut účelový neinvestiční transfer ve výši 3.000 Kč za součinnost poskytnutou panem starostou 
v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektu Izolační zeleň města Ostrava. Doporučeno k přijetí. 

6. Projednání dle R152/14 – Rozpočtové opatření č. 7/2019 - usnesením rady města č. 01585/RM1822/25 
bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly na účet přijaty prostředky ze SR na r. 2019 – Dotace na 
výkon sociální práce, v celkové výši 33.000 Kč. Doporučeno k přijetí. 

7. Projednání dle R154/14 – Rozpočtové opatření č. 8/2019 – usnesením zastupitelstva města č. 
402/ZM1822/7 byly poskytnuty finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních 
her a výnosů ze zrušených odvodů z loterií a jiných podobných her, ve výši 1.764,83 Kč. Dle zvyklostí 
rozděleno na Ostatní tělovýchovná činnost, neinvestiční transfery spolkům. Doporučeno k přijetí. 

8. Projednání dle R154/14 – Rozpočtové opatření č. 9/2019 – usnesením zastupitelstva města č. 
0399/ZM1822/7 bylo poskytnuto finanční vypořádání s městskými obvody – dokrytí 16708,64 Kč. Dle 
vyjádření paní účetní se jedná o dokrytí výdajů za volby. Doporučeno k přijetí. 

9. Projednání dle R158/14 – nahlédnutí do zápisu č. 6 Komise výstavby a investiční, seznámení s prioritami 
Komise výstavby a investiční a Rady MOb pro Kapitálový rozpočet na rok 2020. 

10. Projednání dle R168/15 – dle paní účetní vychází cena 40,-- CZK/m2/rok z usnesení z roku 2008, 
z parametrů vydaných Ministerstvem financí. 

11. Projednání dle R173/15 – Rozpočtové opatření č. 11/2019 – usnesením rady města č. 1968/RM1822/29 
bylo rozhodnuto o použití volných finančních prostředků alokovaných na akci Mob Pustkovec s názvem 
Rekonstrukce sportovní haly Pustkovec, která nebude v roce 2019 realizována, k financování akce v rámci 
jiného městského obvodu. Vzhledem k přímé vazbě na reko haly v roce 2019, která neproběhne, 
doporučuje FV ke schválení. 

12. Projednání dle R177/16 – Rozpočtové opatření č. 12/2019 – usnesením rady města č. 02041/RM1822/30 
bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly přijaty prostředky ze SR na rok 2019 – Dotace na výkon 
sociální práce. Doporučeno k přijetí. 

13. Projednání dle R178/16 – Rozpočtové opatření č. 13/2019 – zvýšení na položce Sportovní zařízení 
v majetku obce, sportovní hala – teplo o 177.000 Kč, zvýšení kapitálových výdajů na položce Silnice, 
Investice na realizaci vjezdu k RD. 

14. Projednání dle R179/16 – Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 
městského obvodu v roce 2019, pořízená dne 23. 8. 2019 kontrolní skupinou Magistrátu města Ostrava -  
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dle vyjádření tajemníka Mob Pustkovec byla zpráva, dle usnesení zastupitelstva č. 31/3 ze dne 23. 3. 2015, 
předána kontrolnímu výboru. FV se touto zprávou bude zaobírat na svém 5. jednání, včetně kontroly 
zaúčtování dokladů za PHM v roce 2019. 

15. Projednání dle R180/16 – FV bere na vědomí úpravy Směrnice č. 1/2011 pro nakládání s fin. prostředky 
doplněním přílohy č. 2 o zastupování při nepřítomnosti, účinné od 17. 9. 2019.  

16. Projednání dle R184/16 – Dopisem ze dne 22. 8. 2019 požádal o.p.s Mobilní hospic Ondrášek o poskytnutí 
finančního příspěvku 50.000 Kč. FV nedoporučuje ke schválení. 
 

 
Termín 5. schůze FV je předběžně ustanoven na 25. 11. 2019. 

 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 24. 9. 2019. 

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


