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Zápis z 3. jednání finančního výboru dne 16. 6. 2021 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 7 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek – předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Zdeněk Mareš 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

   Roman Říha 

   Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:             Pavlína Lišková  

Věra Maříková 

    

Nepřítomen:  - 

 

Hosté:   Edita Stiborová    

 

Tajemník:     Ing. Karel Ježek                                                       

 

Program jednání:  

 

1) Bod Z06 - Rozpočtová opatření 

2) Bod Z07 - Přijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty 

3) Bod Z08 - Návrh splátkového kalendáře za pohřebné  

4) Bod Z09 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5) Různé 
 

Usnesení finančního výboru č. 20. - přijato 

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

jednání v navrženém znění.  

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 21 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z14/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z14/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z14/2021 - ORÚP - přesun finančních prostředků z FRR na Jáchymovskou 

ulici - vlečka, lokalita pro bydlení   

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 22 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z15/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z15/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z15/2021 – ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek na 

autobusové spoje MHD a plán dopravní obslužnosti města  

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

 

Pan Ing. Vladimír Palivec se dostavil na jednání v 15:10 hodin. 
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Usnesení finančního výboru č. 23 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z16/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z16/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z16/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a 

vybavení dílen pro ZŠ Májová  

Hlasování o návrhu:    Pro:  6 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Usnesení finančního výboru č. 24 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z17/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z17/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z17/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a 

vybavení dílen pro ZŠ J. V. Myslbeka  

Hlasování o návrhu:    Pro:  6 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Usnesení finančního výboru č. 25 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z18/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z18/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z18/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu terasy 

v MŠ Halasova  

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

 

Usnesení finančního výboru č. 26 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z19/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z19/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z19/2021 – OSŽÚ – zařazení příjmů z MMR za pohřbení za zůstavitele 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 27 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z20/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z20/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z20/2021 – OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na sympozium 

zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 28 - nepřijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z21/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z21/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z21/2021 – OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu kultury, 

Mírové náměstí 773, příspěvková organizace na rekonstrukci toalet 

Hlasování o návrhu:    Pro:  4 Proti: 1 Zdržel se:    2 

 

Finanční výbor žádá Odbor městských investic a správy o dodání podrobnějších informací o realizaci 

opravy (rozšíření) toalet. Dále FV žádá informaci za kolik finančních prostředků (odhadem) bude 

vysoutěžena oprava (rozšíření) toalet a kolik finančních prostředků (odhadem) zůstane do částky 

2.000.000 Kč a na co budou použity. 

 

Usnesení finančního výboru č. 29 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z22/2021 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření Z22/2021 v předloženém znění: 

Rozpočtové opatření č. Z22/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci 

na rozšíření školní družiny v ZŠ Májová 
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Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:      

 

 

 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 30 - přijato 

Finanční výbor projednal přijetí nemovitého majetku nepatrné hodnoty jako kompenzaci za 

vynaložené náklady spojené s vypravením pohřbů a doporučuje ZM schválit jejich přijetí 

v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 31 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh splátkového kalendáře za pohřebné a doporučuje ZM schválit jeho 

uzavření v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 32 - přijato 

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

schválit jejich uzavření v předloženém znění: 

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

 

Různé: 

 

 

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 15. 9. 2021 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

 

V Ostrově dne 16. 6. 2021 

 

 

Zapsal: Ing. Karel Ježek 
 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


