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  Zápis z 4. jednání finančního výboru dne 9. 9. 2020 

 

Zahájení jednání: 16.00 hodin     Počet přítomných členů: 7 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Pavlína Lišková 

Věra Maříková 

Zdeněk Polomis 

Ing. Josef Železný 

Roman Říha 

 

Omluveni:  Zdeněk Mareš 

Ing. Vladimír Palivec 

 

  

 

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 – Odpisy nevymahatelných pohledávek 

4. Bod Z12 – Žádost obce Pernink o poskytnutí bezúročné půjčky na nákup nemovitosti určené 

pro praktického lékaře v Perninku 

5. Různé 

 

 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 39- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z32/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z32/2020 v předloženém znění: 

OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ze sociálního fondu 

 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 40- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z33/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z33/2020 v předloženém znění: 

OFŠ – přesun finančních prostředků na odpisy pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 41 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z34/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z34/2020 v předloženém znění: 

OMM – příjmy z prodeje pozemků a výdaje na poskytování služeb elektronických komunikací Kabel 

Ostrov s.r.o. 

 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 42 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z36/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z36/2020 v předloženém znění: 

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

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 43 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z37/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z37/2020 v předloženém znění: 

OKSVS – snížení příspěvku na provoz pro Dům kultury a zařazení výdajů na platy zaměstnanců 

informačního centra včetně odvodů 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 44 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z38/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z38/2020 v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků z oprav chodníků na opravy vozovek ve městě 

 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 45 - 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:      

 

Usnesení finančního výboru č. 46 - přijato 

Finanční výbor projednal Odpis pohledávek pro nevymahatelnost a doporučuje ZM schválit jejich 

odpis v předloženém znění: 

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

 

 

Usnesení finančního výboru č. 47 - přijato 
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Finanční výbor projednal žádost obce Pernink o poskytnutí bezúročné půjčky na nákup nemovitosti 

určené pro praktického lékaře v Perninku a doporučuje ZM schválit ji v předloženém znění: 

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

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 2. 12. 2020 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

V Ostrově dne 9. 9. 2020  

 

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

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


