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

Volební období 2018 – 2022 

 

 USNESENÍ č. 5/2019 

z jednání finančního výboru, konaného dne 9. 12. 2019. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 11. 2019. 

2. Doporučuje k přijetí rozpočtového opatření č.15/2019 a 18/2019. 

3. Bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 16/2019, 17/2019, 19/2019. 

4. Bere na vědomí vyřazení majetku dle R204/18. 

5. Doporučuje v případě potřeby schválit návrh rozpočtového provizoria dle R219/19. 

6. Doporučuje k přijetí rozpočet městského obvodu na rok 2020, doporučuje k přijetí svěření pravomoci 
radě MO schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu městského 
obvodu. Bere na vědomí střednědobý výhled MO dle R234/21. 

7. Bere na vědomí R238/21 – Žádost o dotaci na sportovní halu ve výši 230.000,-- Kč na dokrytí ztráty. 

8. Doporučuje ke schválení poskytnutí peněžitých darů ve prospěch ZŠ J. Valčíka a FAST VŠB – TU Ostrava 
dle R239/21. 

9. FV požaduje k rozpočtovým opatřením, aktuálně projednávaným FV, uvádět v důvodové zprávě, 
týkající se daného rozpočtového opatření, věcný popis, tzn., čeho se rozpočtové opatření konkrétně 
týká, včetně finanční částky. 

 

Bez přijetí usnesení projednal: 

 Projednání probíhající údržby zeleně. 

 Projednání průběžného výsledku hospodaření sportovní haly. 

 Projednaní dle R217/20 – vítězná nabídka KASCH – Interiér s.r.o. 

 Projednání dle R200/18 a R223/18 – pronájem garáže. 

 Projednání dle R227/21 – ceny na turnaj. 

 Projednání dle R236/21 – Poskytnutí peněžitých darů členům ZJ SDH Pustkovec. 

 Projednání dle R237/21 – Poskytnutí peněžitých daru členům komise sociální a kulturní. 

 

 

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

V Ostravě - Pustkovci, 9. 12. 2019. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 5 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Pondělí, 9. 12. 2019, 16.30 hod.. 

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 informace o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 11. 2019. 

2. Projednání údržby zeleně za rok 2019 – dle informace pana starosty ještě údržba zeleně není ukončena, 
probíhají ještě práce spojené s úklidem spadaného listí. Údržbě zeleně se bude FV zabývat na svém 6. 
jednání. 

3. Projednání průběžného výsledku hospodaření sportovní haly k 31. 10. 2019. FV konstatuje, že v této chvíli, 
kdy chybí hlavní příjem, nájemné od školy (předpoklad cca 500.000,-- Kč), je provozování sportovní haly 
pro městský obvod ztrátové. Vybírané nájemné nepokrývá náklady na provoz haly. Je potřeba zajistit 
v nejkratším možném termínu rekonstrukci SH, následně uzavřít nájemní smlouvu se ZŠ J. Valčíka, aktivně 
hledat další nájemce. V případě nemožnosti zajistit výše uvedené, je nutné vyřešit dofinancování provozu 
do doby rekonstrukce, případně uvažovat o uzavření sportovní haly. FV zároveň doporučuje obnovit 
jednání se zřizovatelem a vedením ZŠ J. Valčíka, za účelem využívání haly základní školou do doby 
rekonstrukce. 

4. Projednání dle R197/18 – Rozpočtové opatření č. 15/2019 – dle usnesení rady města č. 02332/RM1822/34, 
bylo rozhodnuto o přidělení částky ve výši 2205,-- Kč ke krytí výdajů při přípravě sčítání lidu 2021. 
Doporučeno k přijetí. 

5. Projednaní dle R198/18 – Rozpočtové opatření č. 16/2019 – dle informace od paní účetní se v případě 
kapitálových výdajů jedná o převod na úhradu faktury, která byla vydána 12/2018 se splatností 01/2019, u 
běžných výdajů jde o přesuny položek v rámci rozpočtu, 

6. Projednání dle R200/18 – Pronájem garáže. 

7. Projednání dle R204/18 – Vyřazení majetku v celkové hodnotě 43356,50 Kč, dle informace od paní účetní 
konkrétně se jedná o staré tiskárny a židle. 

8. Projednání dle R212/19 – Rozpočtové opatření č. 17/2019 – dle vyjádření paní účetní se jedná o dokrytí 
nákladů na vydávání zpravodaje a DPP v rámci prevence kriminality. 

9. Projednání dle R213/19 – Rozpočtové provizorium – pravidla rozpočtového provizoria by měla být přijata, 
pokud by nebyl do dne 31. 12. 2019 schválen rozpočet města Ostrava nebo Mob Pustkovec, schválení je 
v souladu s ust. par. 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, a dle ustanovení čl. 10, odst. 11 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statutárního města Ostravy. 

10. Projednání dle R217/20 – po oslovení 3 dodavatelů, byla vítězná nabídka KASCH – interiér s.r.o., IČ: 
26831724, cena 397.124,-- Kč bez DPH (480.520,-- Kč vč. DPH). 

11. Projednání dle R223/21 – Pronájem garáže. 

12. Projednání dle R227/21 – nákup věcných cen na XXXII. Vánoční nohejbalový turnaj, konaný dne 14. 12. 
2019. Turnaj pořádá místní spolek TJ Sokol Pustkovec, bez výhrad. 

13. Projednání dle R233/21 – Rozpočtové opatření č. 18/2019, usnesením rady města číslo 02661/RM1822/19 
byl poskytnut městskému obvodu Pustkovec neinvestiční transfer ve výši 500.000,-- Kč z rozpočtu 
Statutárního města Ostrava na krytí výdajů na pořízení vnitřního vybavení hasičské zbrojnice nábytkem. 
Doporučeno k přijetí. 
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14. Projednání dle R234/21 – Návrh rozpočtu městského obvodu na r. 2020. FV konstatuje, že rozpočet, 
včetně návrhu rozpočtového provizoria je formálně v pořádku. FV projednal pravomoc rady městského 
obvodu schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu městského obvodu 
s tím, že je v místě obvyklá a doporučuje ji k schválení. Finanční výbor doporučuje přehodnotit vývoj výdajů 
pro střednědobý výhled vzhledem k zvyšování mzdových nákladů. Současně se členové výboru shodli, že 
chystaná rekonstrukce SH v roce 2022 je vzhledem k provozním nákladům velmi pozdě. Bylo by vhodné 
zajistit financování rekonstrukce urychleně v roce 2020. 

15. Projednání dle R236/21 – Poskytnutí peněžitých darů členům zásahové jednotky SDH Pustkovec, dle 
návrhu velitele, v celkové výši 50.000,-- Kč. Tato částka byla rozpočtována. Bez výhrad. 

16. Projednání dle R237/21 – Poskytnutí peněžitých darů členům komise sociální a kulturní, v celkové výši 
25.000,--Kč, dle návrhu předsedkyně komise. 

17. Projednání dle R238/21 – Žádost o dotaci na sportovní halu ve výši 230.000,-- Kč na dokrytí ztráty. FV 
konstatuje, že v současném stavu, není hala soběstačná, provoz musí doplácet obvod a na 6. jednání žádá 
materiály a podklady, jakým způsobem byla částka vypočtena.  

18. Projednání dle R239/21 – návrh na poskytnutí peněžitého daru ve prospěch ZŠ J. Valčíka ve výši 5.000,-- Kč, 
jako odměnu za vystoupení žáků na rozsvícení ván. stromu, FV doporučuje, a návrh na poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 25.000,-- Kč Fakultě stavební a architektury VŠB – TUO, jako odměnu za 
vypracování návrhu vize veřejného prostoru městského obvodu. Toto vychází z uzavřené smlouvy mezi 
Mob Pustkovec a VŠB – TUO. FV doporučuje ke schválení. 

19. Projednání dle R40/21 – Rozpočtové opatření č. 19/2019 – dle informace paní účetní se jedná o zakoupení 
osvětlení vánočního stromu. 

20. FV pro větší přehlednost a rychlejší orientaci ve vydaných rozpočtových opatřeních, požaduje FV u 
projednávaných rozpočtových opatření, uvádět věcný popis v důvodové zprávě, tzn., čeho se rozpočtové 
opatření konkrétně týká, včetně finanční částky. 
 

 
Termín 6. schůze FV je předběžně ustanoven na 09. 03. 2020. 

 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 9. 12. 2019. 

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