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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 14/2022 

z jednání finančního výboru, konaného dne 24. 03. 2022. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 28. 02. 2022. 

2. Doporučuje k přijetí rozpočtového opatření č. 21/2021. 

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2021. 

4. Bere na vědomí poskytnutí darů FO dle R669/63. Doporučuje využívání DPP. 

5. Bere na vědomí pronájem budovy čp. 26. 

6. Na program 15. 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 a vyúčtování za zimní údržbu 2021/2022, 

 projednání srovnání nabídek na údržbu zeleně na rok 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). 

 Projednání cenové nabídky na dodávku materiálu na oplocení sportoviště Hrázka dle R695/65. 
 

Bez přijetí usnesení projednal: 

-  --- 
 
 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 24. 03. 2022. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 14/2021 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Korespondenčně 

Místo konání: 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 28. 02. 2022. Zůstatky na bankovních 
účtech k 28. 02. 2022 činily: 

 Základní běžný účet: 1.285.439,04 Kč, 

 Účet v ČNB: 415.827,64 Kč, 

 Výdajový účet (27): 149.624,11 Kč, 

 Příjmový účet (19): 250.028,60 Kč, 

 Celkem: 2.100.919,39 Kč. 

2. Projednání dle R667/63 – Rozpočtové opatření č. 20/2021 – Snížení běžných výdajů na položkách 
Samospráva, cestovné a ČMS, opravy, udržování o 13.000,-- Kč a zvýšení na položkách Ost. záležitosti 
sdělovacích prostředků, Pustkovecký zpravodaj o 11.000 Kč a Péče o vzhled obcí, ochranné pomůcky o 
2.000,-- Kč.  

3. Projednání dle R628/57 – Rozpočtové opatření č. 21/2021 – Rada města svým usnesením ze dne 21. 12. 
2021 schválila na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR, poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MěObv. Pustkovec ve výši 10.000,-- Kč na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2021. Byly zakoupeny ochranné pomůcky a byla provedena 
částečná úhrada Základního kurzu člena ZJ a školení motopilařů ZJ. FV doporučuje ke schválení. 

4. Projednání dle R669/63 – Jedná se o poskytnutí peněžitých darů radou obce fyzickým osobám, které jsou 
členy Kontrolního výboru, Komise stavební a investiční a Komise letopisecké a zároveň nejsou zastupiteli 
obce. FV doporučuje větší využívání DPP.  

5. Projednání dle R678/64 – Rozhodnutí o pronájmu budovy čp. 26 (budova staré hasičské zbrojnice) nájemci 
MTL, spol. s r.o., na dobu určitou v délce 5 let, s účinností od 01. 03. 2022, za cenu nájmu ve smluvní výši 
6.500 Kč/měsíc, k účelu použití jako kanceláře a skladové prostory. Zde konstatujeme, že z usnesení rady 
není patrno, zda jde o pronájem bez energií (plyn, voda, elektřina). 

 
 
Termín 15. schůze FV je předběžně ustanoven na 01. 06. 2022 

 
V Ostravě - Pustkovci, 24. 03. 2022. 

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