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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 10/2021 

z jednání finančního výboru, konaného korespondenčně 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 28. 02. 2021. 

2. Na jednání FV č. 11 

 zařadí projednání vyúčtování údržby zeleně za rok 2020, 

 zařadí vyúčtování zimní údržby za období 2020/2021, 

 zařadí výběr dodavatele pro údržbu zeleně pro rok 2021. 

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021. 

4. Bere na vědomí revokaci usnesení Rady MO č. R478/42, týkající se změny Zásad sociálního fondu. 

5. Bere na vědomí rozhodnutí R479/42 o poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám. 

6. Bere na vědomí Závěrečnou zprávu z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu za rok 2020, předloženou inventarizační komisí dle usnesení č. R453/40. 

7. Doporučuje zastupitelstvu neposkytnout finanční příspěvek ve výši 15.000,-- Kč žadateli Ostravská 
univerzita, Fakulta umění, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ: 61988987 na konání akce 
pořádané v rámci Mezinárodního festivalu studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021. 

 
Bez přijetí usnesení projednal: 

 Rozhodnutí dle R496/44 o poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (DPP) 

 Rozpočtové opatření č. 2/2021. 

 Projednání vyčíslení nákladů a výnosů za sportovní halu za rok 2020. 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 25. 03. 2021. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 10 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Korespondenčně. 

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

Nepřítomen (omluven): --- 

Program: 

1. Projednání informace o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 28. 02. 2021. Zůstatky na bankovních 
účtech k 28. 02. 2021 činily: 

 Základní běžný účet : 80.763,55 Kč, 

 Účet c ČNB: 97.109,04 Kč, 

 Výdajový účet (27): 618.056,46 Kč, 

 Příjmový účet (19): 1.132.224,62 Kč, 

 Celkem: 1.928.153,67 Kč. 

2. Projednání Rozpočtovného opatření č. 1/2021 – Předpoklad nákladů na službu Senior TAXI pro rok 2021, 
kdy nám náklady účtuje SMO – Mob Poruba. Předpoklad nákladů pro rok 2021 činí 7.000,-- Kč.  

3. Projednání dle R478/42 a 485/43 – Změna a následná revokace usnesení, týkající se Zásad sociálního 
fondu. Dle informace od tajemníka Úmob Pustkovec se úprava týká stravenkového paušálu. Citace 
odpovědi zde: „Co se týče stravenkového paušálu, tak na „1. dobrou“ bylo domluveno, že je to provozně a 
logisticky jednodušší, než prodej stravenek (usnesení č. R478/42), jenže pak ze zjistilo, že benefit nad 
hodnotu 76,-- Kč by se musel zdaňovat, výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění s poskytovaného 
paušálu by byl z účetního hlediska tak náročný, že bylo jednodušší zůstat u „papírových“ stravenek. Navíc 
dle opožděného výkladu MF lze poskytnout stravenkový paušál jen při trvání pracovní směny více, než 7,5 
hodiny, což by znevýhodnilo zaměstnance ve zkráceném úvazku; vše by bylo daleko komplikovanější a pro 
zaměstnance nevýhodnější, proto se stravenkový paušál zase zrušil a vrátil prodej stravenek (usnesení č. 
R485/43).“ 

4. Projednání poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám dle R479/42 – FV konstatuje, že se jedná o dary 
v souvislosti s prací občanů v komisích (sociální a kulturní, výstavby,…) a výborech (kontrolní a finanční), 
kdy tito zároveň nejsou členy Zastupitelstva obce. 

5. Projednání dle R491/44 – Na základě Závěrečné zprávy z provedené inventarizace, FV konstatuje, že byla 
provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městského obvodu Pustkovec k 31. 12. 
2021. Ze zprávy dále vyplývá, že u inventarizovaných položek nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

6. Projednání dle R496/44 – jedná se o poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za přípravu a provedení 
inventarizace majetku za rok 2020. FV doporučuje pro tyto činnosti využívat Dohodu o provedení práce 
(konkrétní činnost). 

7. Projednání dle R495/44 – Žádost OU, Fakulta umění, o finanční příspěvek. Každým rokem přichází na 
městský obvod Pustkovec mnoho žádostí o finanční příspěvek či dar. Tyto žádosti ovšem nepřicházejí jen 
od spolků místních, ale i od spolků, které působích v rámci celé Ostravy či MSK.  V loňském roce jsme 
obdrželi žádosti např. od Mysliveckého spolku Děhylov, SH ČMS – SDH Pustkovec, AC ČEPO Pustkovec, 
Zahrádkáři Pustkovec, Centrum pro rodinu a sociální péči, Mobilní hospic Ondrášek, Nadační fond Děti 
základní školy (J. Valčíka), Svatováclavský hudební festival, Centrum péče pro zdravotně postižené. Není 
bohužel ve finančních možnostech všechny příchozí žádosti kladně vyřídit, byť některé projekty jsou 
připraveny velmi kvalitně. FV v tomto období vždy zastával názor, že je potřeba podporovat místní spolky a 
občany a i s tím spojené akce místních spolků nebo občanů. Náš obvod už vůbec nemůže suplovat 
postavení finančně silnějších obvodů, města, kraje či soukromých institucí. Proto i s ohledem na dosavadní 
tradici podpory místních, FV v tomto případě nedoporučuje poskytnutí finančního příspěvku Ostravské 
univerzitě, Fakultě umění na konání Mezinárodního festivalu TrikFilm 2021. 
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8. FV projednal závěrečnou bilanci nákladů a výnosu na Sportovní halu Pustkovec za rok 2020. Rozdíl mezí 
výnosy a náklady činí -158.228,98 Kč. V roce 2020 byla omezena možnost fungování haly, kdy se naplno 
mohlo cvičit cca 2,5 měsíce, poté nastala pandemická situace. Na podzim došlo k vypovězení smlouvy se 
společností VEOLIA na dodávky tepla. Dále na podzim došlo ke kompletnímu pronájmu Sportovní haly 
Pustkovec spolku TJ Sokol Pustkovec, z.s.. Dále FV konstatuje, že v roce 2019 činil rozdíl mezi náklady a 
ziskem -472.741,94 Kč. 

 
 
 
 
 
Termín 11. schůze FV je předběžně ustanoven na 07. 06. 2021. 

 
 
 

V Ostravě - Pustkovci, 25. 03. 2021. 

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

 


