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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 6/2020 

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. 03. 2020. 

2. Na 7. jednání mj. zařadí: 

 projednání vyúčtování údržby zeleně (dle Zápis č. 5 FV, bod č. 2), 

 projednání komentáře k výsledkům hospodaření městského obvodu v r. 2019, 

 projedná poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle R282/25, 

 projednání vyúčtování zimní údržby 2019/2020, 

 projednání výsledku VŘ na dodavatele údržby zeleně pro rok 2020. 

3. Bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 22/2019, 01/2020, 03/2020. 

4. Bere na vědomí Rozhodnutí o ocenění významných životních událostí občanů Pustkovce. 

5. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout peněžitý dar pro o.p.s Centrum pro zdravotně postižené dle 
R254/23. 

6. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout peněžitý dar pro z. s. Centrum pro rodinu a sociální péči dle 
R255/23. 

7. Bere na vědomí zvýšení podílu vypůjčitele z.s. TJ Sokol Pustkovec na provozních nákladech sportovní 
haly na 40% s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020, dle R558/23. 

8. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout peněžitý dar pro o.p.s. Mobilní hospic Ondrášek dle R268/24. 

9. Bere na vědomí revokaci rozhodnutí rady obce a výzvu k vrácení peněžitých darů dle R279/24. 

10. Doporučuje k přijetí Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

11. Bere na vědomí vyřazení majetku dle R310/27. 

12. Bere na vědomí poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč předsedkyni komise redakční rady dle 
R314/28. 

13. FV opětovně, pro větší přehlednost a rychlejší orientaci ve vydaných rozpočtových opatřeních, 
požaduje u projednávaných rozpočtových opatření, uvádět věcný popis v důvodové zprávě, tzn., čeho 
se rozpočtové opatření konkrétně týká, včetně finanční částky, u všech opatření přijatých či 
navržených od 21. 04. 2020. Popř. bude doporučeno Zastupitelstvu ke schválení jako samostatný bod. 

14. FV požaduje, aby u rozhodnutí rady obce o poskytnutí peněžitého daru FO i PO byly s platností od 21. 
04. 2020 vždy uvedeny konkrétní osoby a částky. Popř. bude doporučeno Zastupitelstvu ke schválení 
jako samostatný bod. 

 

Bez přijetí usnesení projednal: 

 Projednání dle R238/21 – Žádost o dotaci na sportovní halu ve výši 230 tis. Kč na dokrytí ztráty. 

 Projednání dle R248/23, R298/27, R318/28 – pronájem garáže. 

 Projednání dokumentu Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků z trvalého peněžního Sociálního fondu. 

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

V Ostravě - Pustkovci, 21. 04. 2020. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 6 
z jednání finančního výboru 

Jednání korespondenční. 

Členové: 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. 03. 2020. 

2. Projednání údržby zeleně za rok 2019 – vzhledem k situaci, odkládá jednání o údržbě zeleně za rok 2019 
(dle Zápis č. 5 FV, bod č. 2) na 7. jednání. 

3. Projednání dle R238/21 – Žádost o dotaci na sportovní halu ve výši 230.000,-- Kč na dokrytí ztráty. Dle 
zápisu č. 5 FV, bod č. 17, mělo být probráno na 6. Jednání. FV konstatuje, že částečné vysvětlení uvedl 
místostarosta na 6. Zasedání zastupitelstva městského obvodu Pustkovec. Dotace nebyla městem 
schválena. 

4. Projednání dle R248/23 – Pronájem garáže. 

5. Projednaní dle R253/23 – Rozhodnutí o ocenění významných životních událostí občanů Pustkovce. Nemá 
námitek. 

6. Projednání dle R254/23 – Dopisem ze dne 9. 12. 2019 požádala o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené o 
poskytnutí finančního daru v nespecifikované výši. FV nedoporučuje ke schválení. 

7. Projednání dle R255/23 - Dopisem ze dne 9. 12. 2019 požádal z.s. Centrum pro rodinu a sociální péči o 
poskytnutí finančního daru v nespecifikované výši. FV nedoporučuje ke schválení. 

8. Projednání dle R268/24 – Dopisem ze dne 02. 01. 2020 požádalo o.p.s. Mobilní hospic Ondrášek o 
poskytnutí finančního daru v nespecifikované výši. FV nedoporučuje ke schválení. 

9. Projednání dle 528/23 – Rada rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části budovy č. 256, 
uzavřené dne 27. 03. 2018, o zvýšení podílu vypůjčitele z.s. TJ Sokol Pustkovec na provozních nákladech 
sportovní haly na 40% s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020, dle R528/23. 

10. Projednání dle R270/24 – Rozpočtové opatření č. 22/2019 – slouží pro dokrytí výdajů rozpočtu r. 2019 (ve 
13. období), úroky fin. ústavů, přesun mezi položkami. 

11. Projednání dle R271/24 – Rozpočtové opatření č. 01/2020 – jedná se o pokrytí schválených peněžitých 
darů PO, doplatku elektřiny ve sportovní hale a zajištění základního kurzu pro nové členy zásahové 
jednotky. 

12. Projednání dle R279/24 – Rada obce, na základě výzvy kontrolního orgánu odboru legislativního a právního 
magistrátu města Ostravy ze dne 16. 01. 2020, revokovala své rozhodnutí č. R38/03 ze dne 10. 12. 2018 a 
vyzvala obdarované ke vrácení peněžitých darů, dle rozhodnutí č. R38/03. 

13. Projednání dle R282/25 – Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám. Tento bod zařadí FV na svém 7. 
jednání. Žádá také o dodání kompletních podkladů k tomuto bodu v el. podobě min. 14 dní před termínem 
7. Jednání FV. 

14. Projednání dle R288/26 – Rozpočtové opatření č. 2/2020 – usnesením zastupitelstva města č. 
0722/ZM/1822/12 ze dne 29. 01. 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření na základě vyhlášky č. 
343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2020 Sb., o rozpočtové skladbě.  FV doporučuje ke schválení. 

15. Projednání dle R292/26 – Rozpočtové opatření č. 3/2020 – jedná se o zvýšení běžných výdajů na novou HZ 
(9 tis. Kč), sportovní halu (6 tis. Kč), ošatné (54 tis. Kč), dovolenou (48 tis. Kč), PD rekonstrukce haly (292 
tis. Kč) a na st. – přístřešek MHD (70 tis. Kč). 

16. Projednání dle R298/27 – pronájem garáže. 
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17. Projednání dle R308/27 – FV se komentářem k výsledku hospodaření městského obvodu v r. 2019 bude 
vzhledem k situaci zabývat na 7. jednání. 

18. Projednání dle R310/27 – Dle návrhu inventarizační komise ze dne 16. 03. 2020 došlo k vyřazení 
neupotřebitelného a neužívaného majetku (květináč, židle, volební urny, plechová skříň, registrační skříň) 
v celkové hodnotě 2974,00 Kč. 

19. Projednání dle R314/28 – peněžitý dar ve výši 3 tis. Kč, dle doslovné informace od tajemníka úřadu, 
obdržela Mgr. Denisa Jánská, „jako předsedkyně komise redakční rady Pustkoveckého zpravodaje, 
zpracovala zcela samostatně příspěvky členů redakční rady a dalších přispěvatelů do ucelené podoby 
vydání, a to vč. grafické úpravy (tzv. špígl, či layout) a jazykové korektury a dodání hotového vydání do 
tisku.“ 

20. Projednání dle R318/28 – Pronájem garáže. 

21. Projednání dokumentu Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků z trvalého peněžního Sociálního fondu. 
Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pustkovec dne 23. 06. 2008 usnesením 
č. 122/9, s účinností od 01. 07. 2008. 

22. FV opětovně, pro větší přehlednost a rychlejší orientaci ve vydaných rozpočtových opatřeních, požaduje u 
projednávaných rozpočtových opatření, uvádět věcný popis v důvodové zprávě, tzn., čeho se rozpočtové 
opatření konkrétně týká, včetně finanční částky, u všech opatření přijatých či navržených od 21. 04. 2020.  

23. FV požaduje, aby u rozhodnutí rady obce o poskytnutí peněžitého daru FO i PO byly s platností od 21. 04. 
2020, vždy uvedeny konkrétní osoby, částky a věcné odůvodnění daru.  

24. FV se na 7. jednání bude zabývat vyúčtováním zimní údržby 2019/2020 a výběrem dodavatele pro údržbu 
zeleně pro rok 2020. 
 

 
Termín 7. schůze FV je předběžně ustanoven na 08. 06. 2020. 

 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 21. 04. 2020. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


