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Zápis z 4. jednání finančního výboru dne 12. 6. 2019 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 5 
 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

Roman Říha 

 

Omluveni:  Pavlína Lišková 

   Zdeněk Mareš 

   Ing. Josef Železný 

   Věra Maříková 
 

Nepřítomen:   
 

Hosté:      
 

Tajemník:     Ing. Alena Niklová, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  
 

1. Bod Z16 –  Rozpočtová opatření 

2. Bod Z17 –  Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

3. Bod Z18 –  Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

4. Bod Z19 – Úprava Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 

2019  

5. Různé 

 

Vzhledem k tomu, že finanční výbor nebyl usnášení schopný, nebyla přijata žádná z navržených 

usnesení. 
 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z18/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z18/2019  v předloženém znění: 

OŽP – převod finančních prostředků z FRR na pěstební činnost 

 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z19/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z19/2019  v předloženém znění: 

MP – převod finančních prostředků z FRR na platy asistentů prevence kriminality včetně odvodů a na 

kyberšikanu  

 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z20/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z20/2019  v předloženém znění: 

OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková 

organizace na pořízení herních prvků na zahradu MŠ Masarykova 
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Hlasování o návrhu:    Pro:  5 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z21/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z21/2019  v předloženém znění: 

OFŠ – přesun finančních prostředků, závazných ukazatelů, u ZŠ Masarykova z příspěvku na provoz na 

příspěvek na provoz atletického stadionu 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z22/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z6/2019  v předloženém znění: 

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro DK Ostrov na předfinancování dotačního projektu 

Dětský filmový festival Oty Hofmana očima českých a německých školáků formou návratné finanční 

výpomoci  

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z23/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z23/2019  v předloženém znění: 

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

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z24/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z24/2019  v předloženém znění: 

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na projektovou dokumentaci a stavební povolení na akci 

parkoviště u tělocvičny ZŠ v Myslbekově ulici  

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z25/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z25/2019  v předloženém znění: 

OKS – přijatý dar na realizaci kulturních akcí pro město Ostrov a DK Ostrov 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z26/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z26/2019  v předloženém znění: 

OKS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na mezinárodní sympozium – výročí J. O. Schlika 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

a doporučuje ZM schválit je v předloženém znění: 

OFŠ - Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

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

   

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

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

schválit je v předloženém znění: 
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OF - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

 

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

 

Usnesení finančního výboru - bez usnesení  

Finanční výbor projednal Úpravu Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov 

pro rok 2019 a doporučuje ZM schválit ji v předloženém znění: 

OF - Úprava Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2019 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 11. 9. 2019 
 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

V Ostrově dne 12. 6. 2019  
 

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

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


