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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 13/2021 

z jednání finančního výboru, konaného korespondenčně. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 30. 11. 2021. 

2. Doporučuje k přijetí rozpočtových opatření č. 13/2021, 17/2021. 

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2021, 15/2021. 

4. Doporučuje neposkytnout finanční příspěvek spolku Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

5. Bere na vědomí poskytnutí peněžitých darů členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Pustkovec. 

6. Doporučuje, v případě potřeby, schválit návrh pravidel rozpočtového provizoria, dle R655/61, resp. 
materiálu č. 7, určeného pro 17. zasedání zastupitelstva MěObv. Pustkovec. 

7. Doporučuje k přijetí rozpočet městského obvodu na rok 2022 v předložené podobě, doporučuje 
k přijetí svěření pravomocí radě MěObv., schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% 
upraveného rozpočtu. Bere na vědomí střednědobý výhled MěObv dle R655/61. 

8. Na program 14. jednání FV zařadí mj.: 

 cenové nabídky na skladový kontejner dle R628/57, 

 projednání RO č. 16/2021 (R645/60), 

 projednání vyúčtování za údržbu zeleně za rok 2021, 

 projednání srovnání nabídek na zimní údržbu 2021/2022, 

 projednání Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 
(R617/55). 

 projednání Návrhu dohody o podmínkách financování provozu sportovní haly po plánované 
rekonstrukci (R525/47). 

 

Bez přijetí usnesení projednal: 

-  využití budovy č. p. 26 (budova staré hasičské zbrojnice). 
 
 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 08. 12. 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. 13/2021 
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 30. 11. 2021. 

2. Projednání dle R627/57 – Rozpočtové opatření č. 13/2021 – Jedná se o rozdělení finančních prostředků, 
poskytnutých MěObv. ze SR na zajištění voleb do PČR v roce 2021. Doporučuje ke schválení 

3. Projednání dle R628/57 – dle informace, je z důvodu záměru pronájmu budovy bývalé hasičské zbrojnice 
potřeba řešit umístění traktoru (sekačky) a zázemí pro jeho opravy a údržbu. Rada MěObv. Rozhodla o 
nákupu skladového kontejneru v ceně 195.800,-- Kč + doprava 6.200,-- Kč. Výběr dodavatele bude 
projednán na FV č. 14. 

4. Projednání dle 632/57 – Rozpočtové opatření č. 14 – Projektová dokumentace k Vybudování záchytného 
žlabu a drenáže u budovy Hasičské zbrojnice. Pro provedení investiční akce „Vybudování záchytného žlabu 
a drenáže u NHZ“ bylo potřeba zadat vypracování technického řešení odvedení povrchových vod kolem 
budovy nové hasičské zbrojnice. 

5. Projednání dle 637/59 – Rozpočtové opatření č. 15 – Sociální pohřeb na území MěObv. 

6. Projednání dle R643/60 – Spolek Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO: 
26593548, požádal o fin. příspěvek ve výši 15.000,-- Kč. Nejedná se o místní spolek. FV je pro podporu 
místních spolků a sdružení. FV doporučuje neposkytnout finanční příspěvek. 

7. Projednání dle R651/61 – Rozpočtové opatření č. 17 – Dle usnesení rady města č. 7777/RM1822/120 bylo 
schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 163.503,-- Kč, na výdaje spojené s provozem jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. Jedná se o příspěvek, který by se měl stát v obdobné výši pravidelným, a je vyplácen 
z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku všem jednotkám na území 
města Ostravy.  

8. Projednání dle R655/61 – Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022. FV konstatuje, že rozpočet, 
včetně návrhu rozpočtového provizoria je formálně v pořádku. Dále FV projednal pravomoc rady MěObv. 
Schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu MěObv s tím, že je v místě 
obvyklá a doporučuje ji ke schválení.  

9. Projednání dle R657/61 – Poskytnutí peněžitých darů členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Pustkovec. Návrh na poskytnutí odměn v celkové výši 50.000,-- Kč, pro 18 členů ZJ SDH Pustkovec 
zpracoval velitel ZJ Martin Kusyn. Tato částka byla rozpočtována. 

10. Projednání využití budovy č. p. 26 (budova staré hasičské zbrojnice) – zde byla konstatována absence 
dlouhodobé strategické vize využití této budovy, včetně ekonomických dopadů jejího pronájmu. Na 
budově byl proveden stavebně – technický průzkum, z jehož závěrů vyplývá, že u budovy nebyly zjištěny 
žádné zásadní nedostatky, které by bránily dalšímu užívání objektu. FV je toho názoru, že je potřeba 
urychleně řešit komerční pronájem budovy, popř. její další využití pro městský obvod. 

 
Termín 14. schůze FV je předběžně ustanoven na 21. 02. 2022 

 
V Ostravě - Pustkovci, 08. 12. 2021. 

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


