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Zápis z 2. jednání finančního výboru dne 22. 4. 2020 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 6 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Zdeněk Mareš 

Věra Maříková 

Zdeněk Polomis 

Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:  Pavlína Lišková 

   Ing. Vladimír Palivec 

   Roman Říha 

 

Nepřítomen:   

 

 

Hosté:       

 

Tajemník:     Ing. Alena Novotná, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  

 
 

 

1. Bod Z02 – Závěrečný účet  

2. Bod Z03 – Rozpočtová opatření 

3. Bod Z04 – Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

4. Bod Z05 – Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru 

města 

5. Různé 

 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 4 - přijato 

Finanční výbor projednal Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní 

závěrku k 31. 12. a doporučuje schválení bez výhrad 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 5 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z3/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z3/2020 v předloženém znění: 
OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy bytů a NP, na navýšení mandátní odměny, na zúčtovatelné služby 

a na příspěvek do fondu oprav SVJ u bytů v správě Dospry 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 6 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z4/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z4/2020 v předloženém znění: 



 2 

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy bytů  

 

 

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

Usnesení finančního výboru č. 7 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z5/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z5/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové hospodářství a na vybudování hřiště v obci Kfely 

 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 8 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z6/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z5/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci malých bazénů na koupališti 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 9 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z7/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z7/2020 v předloženém znění: 
MP – přesun finančních prostředků z FRR na platy a odvody strážníků na obsluhu úsekového měření rychlosti v obci Stráž 

nad Ohří 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 10 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z8/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z8/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a vybavení učeben technických a řemeslných oborů včetně 

zajištění bezbariérovosti v základních školách v Ostrově 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 11 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z9/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z9/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 12 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z10/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z10/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací ve městě 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  6 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení finančního výboru č. 13 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z11/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z11/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci tělocvičen na ZŠ Májová 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 14 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z12/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z12/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu rybníků 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 15 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z13/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z13/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na dokončení dětského hřiště u Tesca 

 

s tím, že zdůvodnění návrhu bude doplněno – konkretizováno, co je zahrnuto v dokončení dětského hřiště 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  5 Proti:  Zdržel se:   1 

 

Usnesení finančního výboru č. 16 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z14/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z14/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu skateparku 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 17 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z15/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z15/2020 v předloženém znění: 
OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na platy a odvody pojistného na čtyři nová pracovní místa týkající se řešení 

přestupků v dopravě 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 18 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z16/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z16/2020 v předloženém znění: 
OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na navýšení odměn členům ZM 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 19- přijato 
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Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z17/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z17/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup krmiva a ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých 

darů v roce 2019 

 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č.20- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z18/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z18/2020 v předloženém znění: 
ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na studii na novou zahrádkářskou lokalitu nad Paposem, na studii areálu 

bývalých kasáren pro volnočasový areál, na studii vegetačních úprav na Hlavní ulici v Ostrově, na studii na rozšíření ZUŠ 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č.21- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z19/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z19/2020 v předloženém znění: 
OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení mycího pracovního stroje  

 

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

 

Usnesení finančního výboru č.22- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 20/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z20/2020 v předloženém znění: 
OSVZ – přesun finančních prostředků na programové dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb pro Oblastní charitu 

Ostrov a pro Res vitae Karlovy Vary 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č.23- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 21/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z21/2020 v předloženém znění: 
OFŠ – přesun finančních prostředků na odpisy pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 998, příspěvková 

organizace  

  

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

 

Usnesení finančního výboru č.24- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 22/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z22/2020 v předloženém znění: 
OKSVS – přijatý dar od Nadace ČEZ na krizovou pomoc na 3D tisk štítů  

 

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

 

Usnesení finančního výboru č.25- přijato 
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Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 23/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z23/2020 v předloženém znění: 
OFŠ – úprava rozpočtu z důvodu předpokládaného vývoje ekonomiky v ČR  

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  5 Proti:  Zdržel se:   1 

 

Usnesení finančního výboru č.26- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 24/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z24/2020 v předloženém znění: 
OMIS – snížení příspěvku u Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace a zařazení výdajů a novou 

elektroinstalaci ZUŠ, Masarykova 717, Ostrov  

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 27 - přijato 

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

schválit jejich uzavření v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 28 - 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:  6 Proti:  Zdržel se:      

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 17. 6. 2020 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

V Ostrově dne 22. 4. 2020  

 

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

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


