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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 9/2020 

z jednání finančního výboru, konaného dne 07. 12. 2020. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 11. 2020, 

2. Bere na vědomí průběžné vyúčtování údržby zeleně k 30. 11. 2020. 

3. Bere na vědomí informaci o pronájmu billboardů na ulici 17. listopadu. 

4. Bere na vědomí Smlouvu o nájmu nemovité věci (sportovní hala) spolku TJ Sokol Pustkovec, z.s.. 

5. Bere na vědomí informaci o poskytnutí peněžitých darů dle R282/25. 

6. Doporučuje k přijetí rozpočtové opatření č. 16/2020 a č. 17/2020, 

7. Bere na vědomí smlouvu dle R427/38 – Estetizace okolí MěOBV Pustkovec západní část – parkové 

úpravy. 

8. Doporučuje, v případě potřeby, schválit návrh rozpočtového provizoria dle R448/40. 

9. Doporučuje k přijetí rozpočet městského obvodu na rok 2021, doporučuje k přijetí svěření pravomocí 

radě MO schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu městského 

obvodu. Bere na vědomí střednědobý výhled MO dle R448/40. 

10. Bere na vědomí souhlas rady s úhradou věcných nákladů do výše Kč 3.000,-- vzniklých Mysliveckému 

spolku Děhylov, při zakoupení krmiva pro volně žijící zvěř dle R450/40. 

11. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout finanční příspěvek spolku Centrum pro rodinu a sociální péči, 

z.s., IČO:48804517, dle R451/40, 

12. Bere na vědomí souhlas s úhradou nákladů na OOP do výše Kč 27.000,-- ZJ SDH Pustkovec, dle 

R458/40. 

13. Žádá o zasílání aktuálních podkladů vztahujících se ke konkrétnímu jednání FV. 

 
Bez přijetí usnesení projednal: 

 Dílčí změny ve Statutu sociálního fondu, dle R 374/32. 

 Projednání dle R444/40 – Poskytnutí peněžitých darů členům ZJ SDH. 

 Projednání dle R454/40 – Rozpočtové opatření č. 18/2020. 

 Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumávání hospodaření. 

 Informace o dodavateli zimní údržby, pro sezónu 2020/2021 byla vybrána společnost Marius Pedersen. 

 Žádost k paní účetní o zasílání krátkých vysvětlujících popisků k RO. 

 Projednání dle R395/35 – RO č. 12/2020 zvýšené výdaje na soc. fond. 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 07. 12. 2020. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 9 
z jednání finančního výboru 

 

Den konání: Pondělí 07. 12. 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 (starosta), Sylva Ondračková (účetní, správce rozpočtu). 

Program: 

1. Projednání informace o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 11. 2020. 

2. Projednání průběžného vyúčtování údržby zeleně k 30. 11. 2020 – Za údržbu zeleně bylo do 30. 11. 2020 
přijato celkem 10 faktur v celkové výši Kč 500.490,60. Faktury dle smlouvy o dílo (pro rok 2020 AHOS CZ, 
s.r.o.) činily Kč 368.372,40. Zbývající fakturace je tvořena výdaji za: prohlídku sekačky v majetku obce (Kč 
4.181,--), ořez větví nad cyklostezkou na ul. 17. listopadu (Kč 9.438,--),přistavení kontejneru na suť a 
naplavenou zeminu (Kč 4.235,-- Kč), nákup PHM do sekačky (Kč 500,--), posouzení stavu lípy, rostoucí na 
pozemku parc. č. 4223/3 v k.ú. Pustkovec (Kč 2.420,-- Kč). 

3. Projednání informace o pronájmu billboardů na ulici 17. listopadu – plocha pronajata dvěma subjeky – 
Outdoor akzent (Kč 12.000,--/rok) a QX Promotion (Kč 12.000,--/rok).  

4. Projednání Smlouvy o nájmu nemovité věci (sportovní hala) spolku TJ Sokol Pustkovec, z.s. – z hlediska 
financí, znamená tato smlouva, po dobu své platnosti, povinnost nájemce hradit cenu za pronájem haly a 
skutečně odebrané energie (teplo, elektrická energie, voda). Smlouva je platná od 1. 11. 2020 s platností 
do 31. 10. 2035. 

5. Projednání poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle R282/25 – Na základě podnětu, se FV 
seznámil se všemi podklady, které vedly k usnesení rady R282/25. V důvodové zprávě  se uvádí, že na 
základě vyjádření kontrolního orgánu (LPO MMO) k námitce ze dne 27.9.2019 a následné výzvy ze dne 
16.1.2020 k doložení, jakým způsobem byla zjednaná náprava a jaká byla přijata opatření k zamezení 
opakování nezákonného postupu, je rada si plně vědoma pochybení, kterého se dopustila při odsouhlasení 
darů FO bývalým zastupitelům, bez řádného zdůvodnění v usnesení rady, že se nejedná o odměny spojené 
s výkonem jejich předešlé funkce v zastupitelstvu, ale o dary za jejich činnost mimo vlastní práci 
v zastupitelstvu. Rada dne 27.1.2020 revokovala své usnesení č. R38/03 ze dne 10.12.2018; o této 
skutečnosti byl kontrolní orgán neprodleně informován (FO byly usnesením rady R279/24 vyzvány ke 
vrácení daru). Zdůvodnění poskytnutí finančních darů fyzickým osobám je následující – za práci při 
odstraňování problémů s el. rozvody ve sportovní hale a dalších zařízení ve správě městského obvodu, za 
vzornou dlouholetou spolupráci při zajišťování občerstvení na společenských a kulturních akcích, 
pořádaných městským obvodem, za práci na přípravě a provádění inventarizace majetku a závazků, za 
práci na přípravě a provádění inventarizace majetku a závazku a za spolupráci při organizaci dětských dnů, 
pořádaných městským obvodem, za práci při pořádání zájezdů pro občany a na přípravě a organizování 
společenských akcí (dětské dny, odpoledne pro seniory, dny matek, rozsvěcení vánočního stromu. FV 
konstatuje, že poskytnutí fin. darů, především bývalým členům zastupitelstva, dle usnesení R38/03, bylo 
hned v počátku zmařeno formálními chybami Úřadu Mob Pustkovec (nedodržení ustanovení §71 zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb.) a doporučuje vyvození osobních důsledků a přijetí nápravných opatření na Úřadu 
Mob Pustkovec. 

6. Projednání dle R427/38 – Estetizace okolí MěOBV Pustkovec západní část – parkové úpravy Projednání dle 
371/32 – bere na vědomí max. cenu díla ve výši Kč 877.779,--, kterou nabídnul dodavatel Ing. Pavel Hrbáč, 
IČO: 06194699. Zároveň dle R 457/40 se dodatkem č. 1 realizace odkládá do 31.12.2021. 

7. Projednání dle R432/38 – Zimní údržba 11/20 až 04/21 – osloveny byly 3 společnosti, vítězná nabídka je od 
společnosti Marius Pedersen a.s., ve výši Kč 584.800,--(bez DPH). 
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8. Projednání dle 374/32 – Dílčí změny ve Statutu sociálního fondu, vedoucí k jeho rovnoměrnějšímu čerpání, 
s účinností od 30. 6. 2020. Zdroji tvorby a čerpání soc. fondu tvoří fin. prostředky ve výši 5% z objemu 
„hrubých“ platů z rozpočtu MO, nevyčerpaný zůstatek fin. prostředků z předcházejícího roku a 
schváleného rozpočtu SF běžného roku, čerpání SF ze schváleného rozpočtu, ze zůstatku předchozího roku 
a nákladových položek. Použití fondu je určeno na příspěvek na stravování, příspěvek na odívání, výdaje na 
dary při životních výročích a při prvém odchodu do důchodu, příspěvek na dovolenou, příspěvek na 
penzijní připojištění a penzijní spoření, příspěvek na soc. opatření formou půjček. Dále také opravňuje 
tajemníka úřadu MO k rozhodnutí o poskytnutí event. navýšení příspěvku na odívání a na dovolenou. 

9. Projednání dle R442/40 – Rozpočtové opatření č. 16/2020, jedná se dotaci na výkon sociální práce na 
podporu mimořádného ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19. 
Městskému obvodu Pustkovec byla ze SR schválená částka Kč 13.136,--. 

10. Projednání dle R443/40 – Rozpočtové opatření č. 17/2020, RMO schválila rozpočtové opatření, kterým 
poskytla Mob Pustkovec neinvestiční dotaci ve výši Kč 109.395,-- na zajištění monitoringu a pročištění 
propustků na ulici Krásnopolská v obvodu Pustkovec. Mob Pustkovec se bude podílet spolufinancováním 
akce 10% z celkového nákladu projektu.  

11. Projednání dle R444/40 – Poskytnutí peněžitých darů členům ZJ SDH Pustkovec, dle návrhu velitele 
v celkové výši Kč 50.000,--. Tato částka byla rozpočtována.  

12. Projednání dle R448/40 – Návrh rozpočtu městského obvodu na r. 2021. 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.  

13. Projednání dle 450/40 – Žádost Mysliveckého spolku Děhylov ve výši Kč 3.000,-- - rada souhlasila s úhradou 
věcných nákladů do výše Kč 3.000,-- vzniklých při zakoupení krmiva pro volně žijící zvěř. 

14. Projednání dle R395/35 – Rozpočtové opatření č. 12/2020, nová služba senior taxi, vánoční výzdoba, 
zvýšené výdaje na soc. fond – zvýšené výdaje na sociální fond jsou způsobeny administrativními chybami, 
kdy příspěvek na dovolenou a příspěvek na ošatné nebyl požadován k vyplacení ve výplatě za měsíc 
červen. Příspěvek byl požadován až do výplaty za měsíc listopad. Nebyl však vyplacen ani ve výplatě za 
měsíc listopad (požadavky byly zadány na účtárnu MMO, tam je účetní přehlédla a nezařadila k výplatě). 
Znovu byly zaslány na účtárnu MMO v prosinci a byly vyplaceny v měsíci lednu 2020 k výplatě za prosinec 
2020. Tento nesoulad v termínu udělení a výplaty, je možno eliminovat dodržováním termínů, zvýšenou 
pozorností při tvorbě výplat a zasílání podkladů.  

15. Projednání dle 451/40 – Spolek Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s., IČO:48804517, požádal o fin. 
Příspěvek ve výši Kč 50.000,--. Nejedná se o místní spolek. FV je pro podporu místních spolků a sdružení. 
FV nedoporučuje k přijetí. 

16. Projednání dle R454/40 – Rada schválila rozpočtové opatření č 18/2020, souvisejícího s tarifním 
zvyšováním mezd pro rok 2020. Podobná situace nastala již v roce 2019, kdy ale toto zvyšování nebylo 
avizováno. V rozpočtu na rok 2021 je tato částka již navýšena. 

17. Projednání dle R458/40 – Úhrada nákladů na osobní ochranné pomůcky do výše Kč 27.000,--, dle žádosti 
velitele ZJ. Souvisí to s účelovou dotací GŘ HZS ČR, kterou rozděluje HZS MKS na obce (MMO). Dotace 
souvisí se zásahy za rok 2020 a částka bude městskému obvodu kompletně uhrazena v 12/20. 

18. Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumávání hospodaření pro územní samosprávný celek SMO, 
Městský obvod Pustkovec, prováděného společností BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, za období od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020, k 30. 9. 2020 a konstatuje, že až na 1 chybu (překlep v usnesení) a jedno doporučení 
(souvisí s poskytováním daru vs. DPP nebo DPČ) je v pořádku. 

19. FV se dohodl s paní účetní, že paní účetní bude zasílat předsedovi FV krátké vysvětlení ke každému RO 
předloženému Radě MOb Pustkovec. 

20. FV konstatuje, že některé materiály k jednání FV mu byly zaslány v neaktuálním znění (např. Smlouva o 
pronájmu sportovní haly). FV žádá o zasílání aktuálních a platných podkladů. 
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Termín 10. schůze FV je předběžně ustanoven na 01. 03. 2021. 
 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 07. 12. 2020. 

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

 


