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USNESENÍ č. 7/2020 

z jednání finančního výboru, konaného dne 17. 6. 2020. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 05. 2020. 

2. Bere na vědomí vyúčtování údržby zeleně za 2019. 

3. Bere na vědomí komentář k výsledkům hospodaření městského obvodu v roce 2019. 

4. Bere na vědomí vyúčtování zimní údržby 2019 – 2020. 

5. Na 8. jednání mj. zařadí projednání bodu dle R282/25 – poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám. 

6. Bere na vědomí informaci o výběru dodavatele údržby zeleně v roce 2020. 

7. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020, 6/2020. 

8. Doporučuje k přijetí rozpočtové opatření č. 5/2020, 7/2020. 

9. Doporučuje zastupitelstvu poskytnout  

 Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,-- spolku Zahrádkáři Pustkovec, IČO: 26626209, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,-- spolku Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, IČO: 64989941, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 5.000,-- Nadačnímu fondu Děti základní školy, J. Valčíka 4411, IČO: 
66180643. 

10. Bere na vědomí návrh účetní uzávěrky za rok 2019 a doporučuje ke schválení zastupitelstvem dle 
přiloženého materiálu. 

11. Bere na vědomí návrh souhlasu s hospodařením za rok 2019 a doporučuje ke schválení zastupitelstvem 
dle přiloženého materiálu. 

12. Bere na vědomí pronájem dle R353/31. 

13. Bere na vědomí vyřazení majetku dle R 352/31. 
 

Bez přijetí usnesení projednal: 

 Projednání dle R282/25 – předání projektové dokumentace Rekonstrukce sportovní haly investičnímu 
odboru MMO. 

 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 17. 06. 2020. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 7 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Středa 17. 06. 2020, 16.00 – 17.30 hod. 

Místo konání: Úřad městského obvodu Pustkovec 

Členové: 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 31. 05. 2020. 

2. Projednání údržby zeleně za rok 2019 – Za údržbu zeleně bylo v roce 2019 přijato celkem 15 faktur 
v celkové výši Kč 739.595,45. Faktury dle smlouvy o dílo (pro rok 2019 Marius Pedersen a.s.) činily Kč 
643.503,55, fakturace za mimořádné sekání/údržbu mimo smlouvu o dílo na řádnou objednávku činila Kč 
96.091,90 (Marius Pedersen a.s., AHOS CZ, s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., STRABAG a.s., Jiří Kusyn). Z důvodu 
mírné zimy se např. ještě v prosinci navíc uklízelo listí. 

3. Projednání komentáře k výsledkům hospodaření městského obvodu v roce 2019 – formálně v pořádku. 

4. Projednání poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle R282/25  - tento bod zařadí FV opětovně na 
svém 8. jednání. Žádá také o dodání kompletních podkladů, i případné reakce odbodu právního a 
legislativního MMO na podnět, včetně jednotlivých částek a jejich odůvodnění, v elektronické podobě, 
min. 14 dní před termínem 8. jednání FV. 

5. Projednání vyúčtování zimní údržby 2019/2020 – Za zimní údržbu byly dle informace od paní účetní, přijaty 
3 faktury, v celkové výši Kč 25.609,66. Vše dle smlouvy s Marius Pedersen, a.s.. 

6. Projednání dle R315/28 – Údržba zeleně 2020 – nejvýhodnější nabídku podal AHOS CZ, s.r.o.. Tato činí Kč 
451.945,-- bez DPH. Celkem se VŘ zúčastnilo 5 společností (Marius Pedersen – Kč 594.685 bez DPH, Údržba 
pozemků – Kč 921.970 Kč bez DPH, GRASEKO a Technické služby Ostrava cenovou nabídku nepředložily).  

7. Projednání dle 324/29 – Rozpočtové opatření č. 4/2020, jedná se pokrytí výdajů na nákup dezinfekce 
(krizové opatření) a na nákup zboží a služeb na opravu trávníku na hřišti. 

8. Projednání dle R328/30 – Rozpočtové opatření č. 5/2020 - Na základě žádosti na poskytnutí dotace 
z programu prevence kriminality, rozhodla rada města svým usnesením č 03696/RM1822/56 o schválení 
částky Kč 57.000 Kč.  Částka bude použita na vyplacení DPP správcům sportoviště na zajištění bezpečného 
provozu a údržby hřiště. Doporučujeme k přijetí. 

9. Projednání dle R337/30 – Spolek  Zahrádkáři Pustkovec z.s., IČO: 26626209, požádal o finanční příspěvek 
na činnost v roce 2020, ve výši Kč 30.000,--. Dle FV je potřeba podporovat místní spolky, tak aby byla 
zachována jejich činnost. Finanční příspěvek byl spolku pravidelně udělován. 

10. Projednání dle R346/31 – Rozpočtové opatření č. 6/2020 vychází z novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. ledna 2020 (popsáno 
např. v Metodickém doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování, vydáno MV ČR, dne 9. 12. 
2019). Výše odměny je stanovena ze zákona prováděcím nařízením vlády, výše odměny tedy automaticky 
vyplývá z aktuálního nařízení vlády ve znění účinném od 1. ledna 2020. 

11. Projednání dle R271/24 – Rozpočtové opatření č. 7/2020, Rada města usnesením č. 3885/RM1822/59 
schválila rozpočtové opatření o příjmu prostředků ze SR (dotace na výkon sociální práce). Našemu odvodu 
byla schválena částka Kč 42.000,--. Doporučujeme k přijetí. 

12. Projednání dle R348/31 – návrh účetní závěrky r. 2019. Závěrka je již odevzdána příslušnému odborem 
MMO, hospodaření za 2019 bylo zkontrolováno auditorem BDO Audit s.r.o., evidenční číslo KA ČR č. 018. 
Na základě Závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo auditorem BDO Audit s.r.o. 
konstatováno „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili 
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žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. 
této zprávy“.   Doporučujeme k přijetí. 

13. Projednání dle R349/31 – Hospodaření městského obvodu r. 2019, na základě kontroly auditorem BDO 
Audit s.r.o., evidenční číslo KA ČR č. 018. Na základě Závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, 
bylo auditorem BDO Audit s.r.o. konstatováno „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření 
územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané 
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání 
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy“, doporučujeme k přijetí. 

14. Projednání dle R350/31 – PO základní škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4411, informovala o nepřijetí 
peněžitého daru, poskytnutého na základě darovací smlouvy, s požadavkem na vystavení darovací smlouvy 
na Nadační fond Děti základní školy, J. Valčíka 4411, IČO: 66180643. S ohledem na zřizovatele PO se takto 
peníze dostanou přímo k dětem ze školy na ulici J. Valčíka 4411 (vánoční koncert,…). Doporučujeme 
k přijetí. 

15. Projednání dle R352/31 – Vyřazení majetku v celkové hodnotě Kč 2,--. Jedná se o záclony a závěs. 

16. Projednání dle R353/31 – pronájem garáže. 

17. Projednání dle R354/31 – Žádost SDH Pustkovec, IČO: 64989941, o poskytnutí příspěvku na činnost spolku 
v roce 2020. 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. 

18. Projednání dle R358/31 – předání projektové dokumentace „Rekonstrukce sportovní haly“. Konečné 
náklady na rekonstrukci, dle posledního návrhu činily Kč 20.000.000,-- bez DPH. 

 
 
 
 
 
 
 
Termín 8. schůze FV je předběžně ustanoven na 07. 09. 2020. 

 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 17. 06. 2020. 

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