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

Volební období 2018 – 2022 

 

USNESENÍ č. 15/2022 

z jednání finančního výboru, konaného dne 13. 06. 2022. 

 

Finanční výbor zastupitelstva městského obvodu Pustkovec: 

1. Bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 31. 05. 2022. 

2. Doporučuje přijetí rozpočtových opatření č. 1/2022, 2/2022, 3/2022. 

3. Bere na vědomí vyúčtování údržby zeleně za rok 2021. 

4. Bere na vědomí vyúčtování zimní údržby za období 2021/2022. 

5. Bere na vědomí informaci o výběru dodavatele údržby zeleně v roce 2022. 

6. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora BDO Audit s.r.o. o výsledku přezkoumání hospodaření za 
období od  1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

7. Bere na vědomí návrh účetní uzávěrky za rok 2021 a doporučuje ke schválení zastupitelstvem dle 
přiloženého materiálu. 

8. Bere na vědomí návrh souhlasu s hospodařením za rok 2021 (závěrečný účet) a doporučuje ke 
schválení zastupitelstvem dle přiloženého materiálu. 

9. Doporučuje zastupitelstvu poskytnout  

 Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,-- spolku TJ Sokol Pustkovec z.s., IČO: 44741171, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 4.000,-- spolku Myslivecký spolek Děhylov, z.s., IČO: 45236968, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,-- spolku Zahrádkáři Pustkovec, IČO: 26626209, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,-- spolku Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, IČO: 64989941, 

 Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,-- spolku AC ČEPO PUSTKOVEC, IČO: 27031071. 

10. Na program 16. jednání FV zařadí mj.: 

 cenové nabídky na skladový kontejner dle R628/57, 

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

 projednání úpravy Zásad pro tvorbu a čerpání prostředků dle R749/71, 
 

Bez přijetí usnesení projednal: 

-  --- 
 
 
 
 
Hlasování: Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
 
 
V Ostravě - Pustkovci, 13. 06. 2022. 

Za správnost: Pavel Tichý, předseda výboru, v. r. 
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ZÁPIS č. 15/2022 
z jednání finančního výboru 

Den konání: Korespondenčně 

Místo konání: Pustkovec 

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

Program: 

1. Projednání informace o čerpání rozpočtu městského obvodu ke dni 31. 05. 2022. Zůstatky na bankovních 
účtech k 31. 05. 2022 činily: 

 Základní běžný účet: 332.471,04 Kč, 

 Účet v ČNB: 450.318,24 Kč, 

 Výdajový účet (27): 774.043,02 Kč, 

 Příjmový účet (19): 393.993,68 Kč, 

 Celkem: 1.950.825,98 Kč. 

2. Projednání údržby zeleně za rok 2021 – Za údržbu zeleně byly v roce 2021 přijaty 3 faktury v celkové výši Kč 
438.371,38. Vše dle smlouvy se společností Marius Pedersen a.s. 

3. Projednání vyúčtování zimní údržby 2021/2022 – Za zimní údržbu byly přijaty 3 faktury, v celkové výši Kč 
117.480,11. Vše dle smlouvy se společností AHOS CZ, s.r.o.  

4. Projednání dle R713/67 - Údržba zeleně 2022 – nejvýhodnější nabídku podala společnost Lukáš Galus, IČO: 
03575519. Tato činí Kč 883.874,75 vč. DPH. 

5. Projednání dle R718/68 – Rozpočtové opatření č. 1/2022 – Dne 29. 03. 2022 rada města schválila RO, 
kterým se MO poskytne z rozpočtu SMO transfer k zajištění prevence kriminality pro rok 2022 ve výši Kč 
83.000,--. Doporučuje k přijetí. 

6. Projednání dle R723/68 – TJ Sokol Pustkovec z.s., IČO: 44741171, požádal dopisem ze dne 05. 04. 2022 o 
dotaci na činnost sportovní organizace, hlavně dětí a mládeže. Na žádosti není uvedena částka. FV souhlasí 
s návrhem rady na finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,--. Jedná se o místní spolek, činný mj. při práci 
s dětmi, mládeží. Doporučeno k přijetí. 

7. Projednání dle R731/70 – Rozpočtové opatření č. 2/2022 – Dne 12. 04. 2022 rada města schválila RO, 
kterým se sníží neúčelová neinvestiční dotace pro rok 2022 o Kč 3.127,-- Jedná se o kompenzaci zajištění 
bezplatné přepravy zaměstnanců SMO Dopravnímu podniku Ostrava a.s. Doporučuje k přijetí. 

8. Projednání dle R732/70 – Rozpočtové opatření č. 3/2022 – Dne 20. 04. 2022 zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtové opatření, kterým se MO poskytnou finanční prostředky v návaznosti na participaci městských 
obvodů na přebytku hospodaření SMO za rok 2021 ve výši Kč 597.000,-- 

9. Projednání dle R734/70 – Myslivecký spolek Děhylov, z.s., IČO: 45236968, požádal dopisem ze dne 19. 04. 
2022 o dotaci Kč 5.000,-- na zakoupení krmiva a zvelebení chaty spolku. Rada navrhuje příspěvek ve výši Kč 
4.000,-- Organizace je obdarovávána pravidelně. Doporučujeme k přijetí. 

10. Projednání dle R737/70 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od  
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 - zprávu zhotovil nezávislý auditor BDO Audit s.r.o.., který v kapitole VI bod A) 
konstatuje, že na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku nejistil žádnou 
skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky hospodaření. V bodě B) konstatuje, že v rámci dílčího 
přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při 
dílčím a závěrečném přezkoumání v průběhu roku 2021, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly k 31. 
12. 2021 odstraněny. Nezávislý auditor doporučuje dbát zvýšené pozornosti při archivaci účetních záznamů 
a doporučuje u fyzických osob, odvedené práce upravovat pracovně právním vztahem (ne formou daru). 
Uzavírání pracovně právních vztahů, tam kde je to možné, opětovně doporučuje i FV.   
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11. Projednání dle R738/70 – Spolek Zahrádkáři Pustkovec z.s., IČO: 26626209, dopisem ze dne 15. 05. 2022, 
požádal o finanční příspěvek na činnost v roce 2022, ve výši Kč 30.000,--. Dle FV je potřeba podporovat 
místní spolky, tak aby byla zachována jejich činnost. Finanční příspěvek byl spolku pravidelně udělován. 

12. Projednání dle R740/70 – Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, IČO: 64989941, požádal dopisem ze dne 
17. 05. 2022 o finanční příspěvek ve výši Kč 30.000,--. Jedná se o místní spolek, činný mj. při práci s dětmi, 
mládeží, aktivně se zapojující do činnosti obce. S částkou je počítáno i v rozpočtu obce a je spolku 
pravidelně udělována. 

13. Projednání dle R746/71 – návrh účetní uzávěrky – hospodaření bylo zkontrolováno auditorem BDO Audit 
s.r.o., evidenční číslo KA ČR č. 018. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo auditorem BDO 
Audit s.r.o. v bodě VI., Písmeno A, uvedeno: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření 
územního celku jsme nejistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané 
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání 
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ Doporučujeme k přijetí. 

14. Projednání dle R747/71 – návrh souhlasu s hospodařením r. 2021 (závěrečný účet). Hospodaření za rok 
2021 bylo zkontrolováno auditorem BDO Audit s.r.o., evidenční číslo KA ČR č. 018. Ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, bylo auditorem BDO Audit s.r.o. v bodě VI., Písmeno A, uvedeno: „Na základě 
námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nejistili žádnou skutečnost, která by 
nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ 
Doporučujeme k přijetí.  

15. Projednání dle R740/70 – AC ČEPO PUSTKOVEC, IČO: 27031071, požádal dopisem ze dne 30. 05. 2022 o 
finanční příspěvek ve výši Kč 33.000,--. Rada navrhuje Kč 20.000,-- Jedná se o místní spolek. Podpora je 
spolku pravidelně udělována. Částku navrženou radou doporučujeme k přijetí. 

 
 
Termín 16. schůze FV je předběžně ustanoven na 05. 09. 2022 

 
V Ostravě - Pustkovci, 13. 06. 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 


