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Zápis z 2. jednání finančního výboru dne 21. 4. 2021 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 9 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek – předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Pavlína Lišková  

Zdeněk Mareš 

Věra Maříková 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

   Roman Říha 

   Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:   

    

Nepřítomen:   

 

Hosté:   Ing. Miroslav Gross    

 

Tajemník:     Edita Stiborová                                                       

 

Program jednání:  

 

1) Bod Z08 - Závěrečný účet města za rok 2020 

2) Bod Z09 - Rozpočtová opatření 

3) Bod Z10 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

4) Bod Z11 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru 

města 

5) Bod Z12 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

6) Různé 
 

Usnesení finančního výboru č. 3. - přijato 

Jednání výboru bylo zahájeno předsedou finančního výboru a finanční výbor schvaluje program 

jednání v navrženém znění.  

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:    

 

Usnesení finančního výboru č. 4 - přijato 

Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2020, příděl prostředků do fondů města a účetní 

závěrku k 31. 12. 2020 a doporučuje ZM schválit závěrečný účet bez výhrad 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:   2 

 

Paní Lišková vznesla dotaz: 

Proč nejsou v souhrnné zprávě ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA 

ROK 2020 zahrnuty všechny finanční kontroly provedené v roce 2020 a počet auditorů, kteří 

kontroly prováděli? 

 

- viz. strana 1 čl.B - Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní 

kontroly - 1 (číslo nesouhlasí s celkovým počtem auditorů v roce 2020 

- viz. příloha zprávy PŘEHLED INTERNÍCH AUDITŮ A VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL ZA 

ROK 2020  - Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Zde se píše, že předmětem 

byly kontroly plnění dotačních podmínek všech příjemců dotace poskytnuté z rozpočtu OKSV a OSVZ 
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za období roku 2019. Přičemž externím auditorem byla v roce 2020 prováděna kontrolu i roků 2018 a 

2017. Dále v bodu 2. Příjemci veřejné finanční kontroly poskytnuté OSVZ se píše, že kontrolující 

neshledal u žádného příjemce dotace porušení dotačních podmínek. Proč zde není zahrnuta 

veřejnosprávní kontrola externím auditorem a její závěr, když je na kontrolní zjištění vydán protokol. 

 

Finanční výbor žádá o zajištění odpovědi do zasedání ZM dne 28. 4. 2021. 

 

Usnesení finančního výboru č. 5 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z2/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z2/2021 v předloženém znění: 

OKSVS – přijatý finanční dar od spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. pro JSDH Ostrov 

na radiostanice vč. příslušenství  

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

Pan Železný opustil jednání a při hlasování nebyl přítomen. 

 

Usnesení finančního výboru č. 6 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z3/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z3/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z3/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy nebytových 

prostor ve správě DOSPRY  

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Usnesení finančního výboru č. 7 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z4/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z4/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z4/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 

hospodářství 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 8 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z5/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z5/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z5/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup herních prvků 

do 40 tis. Kč 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 9 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z6/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z6/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z6/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy dopadových 

ploch 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 10 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z7/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z7/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z7/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na svoz separovaného 

odpadu z příjmů Eko-Komu  

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      
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Usnesení finančního výboru č. 11 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z8/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z8/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z8/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu oken a 

rekonstrukci fasády domu kultury 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Usnesení finančního výboru č. 12 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z9/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z9/2021 v předloženém znění: 

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na finanční dar obci Stráž nad Ohří  

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Usnesení finančního výboru č. 13 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z10/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z10/2021 v předloženém znění: 

OMM – přesun finančních prostředků z FRR na výdaj za věcná břemena 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:     2 

 

Usnesení finančního výboru č. 14 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z11/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z11/2021 v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu skateparku na základě příkazní smlouvy 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 15 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z12/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z12/2021 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na stanici jednotky sboru dobrovolných hasičů  

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 16 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z13/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z13/2021 v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci čp. 225 na byty – Myslivna 

Hlasování o návrhu:    Pro:  6 Proti:  Zdržel se:     3 

 

Usnesení finančního výboru č. 17 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvu o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby a doporučuje ZM 

schválit její uzavření v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 18 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém 

jádru města a doporučuje ZM schválit její uzavření v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 19 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčku na výměnu kotle 

a doporučuje ZM schválit její uzavření v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  9 Proti:  Zdržel se:      
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Různé: 

 

 

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 16. 6. 2021 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

 

V Ostrově dne 21. 4. 2021 

 

 

Zapsala: Edita Stiborová 
 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


