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  Zápis z 3. jednání finančního výboru dne 17. 6. 2020 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 8 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Zdeněk Mareš 

Věra Maříková 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

Ing. Josef Železný 

Roman Říha 

 

Omluveni:  Pavlína Lišková 

    

 

Nepřítomen:   

 

 

Hosté:       

 

Tajemník:     Ing. Alena Novotná, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  

 

 

1. Bod Z09 - Rozpočtová opatření 

2. Bod Z10 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

3. Bod Z11 - Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace o návratnou 

finanční výpomoc na předfinancování podpory z programu „Přírodní zahrady“ 

4. Bod Z12 - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

5. Různé 

 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 29- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z25/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z25/2020 v předloženém znění: 

OSŽÚ – přesun finančních prostředků z FRR na pohřbení zemřelých 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 30- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z26/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z26/2020 v předloženém znění: 

ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek na autobusové spoje MHD 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení finančního výboru č. 31 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z27/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z27/2020 v předloženém znění: 

OFŠ – přesun finančních prostředků z FRR na program finanční podpory bytové výstavby pro fyzické 

osoby 
 

 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 32 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z28/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z28/2020 v předloženém znění: 

OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení výdajů spojených s těžbou dřeva 
 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 33 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z29/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z29/2020 v předloženém znění: 

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup ochranného materiálu v rámci nouzového 

stavu z důvodu COVID-19 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:   1 

 

 

Usnesení finančního výboru č.34- přijato 

 

Finanční výbor projednal Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, o 

předfinancování podpory z programu „Přírodní zahrady“ a doporučuje ZM schválit předfinancování 

projektu v předloženém znění: 

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Ostrov, Halasova 765, 

příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Výzva č. 7/2019 s názvem „Přírodní zahrady“ 

vyhlášený Státním fondem životního prostředí, dle předloženého návrhu  

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:   1 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 35 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z30/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z30/2020 v předloženém znění: 

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro MŠ Halasova Ostrov na předfinancování projektu 

výzva č. 7/2019 s názvem Přírodní zahrady, vyhlášený Státním fondem životního prostředí formou 

návratné finanční výpomoci 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:   1 
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Usnesení finančního výboru č. 36 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z31/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z31/2020 v předloženém znění: 

OKSVS – převod finančních prostředků z FRR  a navýšení příjmů daně z hazardních her na diskový 

server a nákup nových  

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:   1 

 

Usnesení finančního výboru č. 37 - přijato 

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

schválit jejich uzavření v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 38 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – půjčky na výměnu kotlů 

a doporučuje ZM schválit jejich uzavření v předloženém znění: 

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

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 9. 9. 2020 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

V Ostrově dne 17. 6. 2020  

 

Zapsala: Ing. Alena Novotná, Ph.D. – tajemnice FV 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


