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

Volební období 2018 – 2022 

 

 

USNESENÍ č. 12/2021 

z jednání finančního výboru, konaného korespondenčně. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 31. 8. 2021. 

2. Doporučuje k přijetí rozpočtových opatření č. 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021. 

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021. 

4. Doporučuje neposkytnout dotaci spolku Linka bezpečí, z.s. 

5. Bere na vědomí výběr zhotovitele urbanistické studie „Obecní náves“. 

6. Doporučuje zastupitelstvu vzdání se práva a prominutí dluhu dle R619/55. 

7. Na program 13. Jednání FV zařadí mj. projednání Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a 
účinnosti systému finanční kontroly. 

8. Na program 13. jednání FV zařadí mj. projednání Návrhu dohody o podmínkách financování provozu 
sportovní haly po plánované rekonstrukci (R525/47). 

 

Bez přijetí usnesení projednal: 

-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 27. 09. 2021. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v.r. 



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

Volební období 2018 – 2022 

 

 

 ZÁPIS č. 12/2021 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Korespondenčně 

Místo konání: Úřad městského obvodu Pustkovec 

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 31. 08. 2021.  

2. Projednání dle R567/51 – Rozpočtové opatření č. 8/2021 – Jedná se o rozdělení finančních prostředků, 
poskytnutých MěObv. v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her. Doporučuje ke schválení. 

3. Projednání dle R568/51 – Rozpočtové opatření č. 9/2021 – Jedná se o rozdělení finančních prostředků, 
poskytnutých MěObv. v návaznosti na rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze 
SR na rok 2021 – Dotace na podporu mimořádného fin. ohodnocení soc. pracovníků v souvislostí 
s epidemií COVID - 19. Doporučuje ke schválení. 

4. Projednání dle 570/51 – Spolek Linka bezpečí, z.s., IČO: 61383198, požádal dopisem ze dne 23. 6. 2021 o 
dotaci výši Kč 7.500,--. Nejedná se o místní spolek. Doporučuje neposkytnout dotaci. 

5. Projednání dle R573/51 – Rozpočtové opatření č. 10/2021 – Jedná se o finanční vypořádání pro rozpočet 
MěObv. Pustkovec, dokrytí ve výši Kč 14.174,20. 

6. Projednání dle R609/54 – K urbanistické studii „Obecní náves“, byl vybrán zhotovitel s nejnižší nabídkou. 
Tuto podal ing. arch. Dušan Rozsypal, IČO: 16658370. Částka Kč 50.000,-- 

7. Projednání dle R611/54 – Rozpočtové opatření č. 11/2021 – Rada města na své schůzi dne 24. 8. 2021 
schválila rozpočtové opatření, kterým MěObv. Pustkovec poskytne finanční prostředky na 
spolufinancování akce Vybudování záchytného žlabu a drenáže u novostavby HZ. Cena za stavbu je Kč 
403.000,-- a je tedy celá kryta SMO. Doporučuje ke schválení. 

8. Projednání dle R611/54 – Rozpočtové opatření č. 12/2021 – Dle důvodové zprávy a informace účetní se 
jedná o dotace na uklízečku, na kterou bude MěObv. půl roku pobírat dotace z ÚP. ÚP proplácí mzdy až 
v následujícím měsíci. Dále se dle důvodové zprávy jedná o dokrytí financování dodatku č. 2 SOD s Ing. 
Pavlem Hrbáček pro realizaci investice Estetizace okolí budovy úřadu MěObv. Pustkovec – západní část. 

9. Projednání dle R617/55 – Neprojednal Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 
finanční kontroly, neboť neobdržel podklady. 

10. Projednání dle R619/55 – Návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu – na základě sdělení odboru 
kanceláře primátora MMO ze dne 3. 9. 2021, o škodní události (promáčknuté zadní dveře zásahového 
vozidla Mercedes – Benz), k níž došlo dne 24. 7. 2021, na majetku SMO spravovaném městským obvodem, 
doporučuje rada zastupitelstvu rozhodnout, v souladu s par. 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o 
vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši Kč 52.240,05 osobě, která svým jednáním škodu způsobila. Škoda 
byla uhrazena z prostředků, které MMO vynakládá na provoz jednotek dobrovolných hasičů. Doporučuje 
zastupitelstvu vzdát se práva a prominout dluh osobě, která svým jednáním škodu způsobila. 

 
Termín 13. schůze FV je předběžně ustanoven na 8. 12. 2021 

 
 

V Ostravě - Pustkovci, 27. 09. 2021. 

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


