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

 

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 

Roman Říha 

Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:  Pavlína Lišková 

 

Nepřítomen:   

 

Hosté:   Edita Stiborová    

 

Tajemník:     Ing. Alena Niklová, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  

 

1. Bod Z05 - Rozpočtová opatření 

2. Bod Z06 - Návrh rozpočtu města na rok 2020 

3. Bod Z07 - Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2022 

4. Bod Z08 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5. Bod Z09 – Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 

6. Bod Z10 – Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2020 

7. Bod Z11 – Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2020 

8. Bod Z 12 – Žádost o prominutí zbylé části dluhu na úrocích 

9. Bod Z13 – Žádost o prominutí úroku z prodlení 

10. Různé 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 36 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z36/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z36/201 v předloženém znění: 

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR na investiční dotace fyzickým osobám z programu podpora 

změny způsobu vytápění na ekologická paliva  

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

 

Usnesení finančního výboru č. 37 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z37/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z37/2019 v předloženém znění:  

OKSVS – navýšení daňových příjmů na SW licence na měřící úsekový radar 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 38 – přijato 
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Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z38/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z38/2019 v předloženém znění: 

OMIS – navýšení příjmů a přesun finančních prostředků na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v 

Květnové 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 39 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z39/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z39/2019  v předloženém znění  

OMIS – navýšení příjmů u daně z příjmů fyzických osob na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci 

v Horním Žďáru 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 40 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh paní zastupitelky Pavlíny Liškové na změnu návrhů rozpočtů u dvou 

příspěvkových organizací: 

„1. pro ZŠ JVM Ostrov zvýšit náklady provozu na podporu inkluzivního vzdělávání z 0Kč na 

150tis.Kč 

zvýšit výnosy příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2020 z 3.188.990Kč o 150tis.Kč, 

2. pro DK Ostrov zvýšit provozní náklady na zajištění služeb (akcí DK pro veřejnost - velké a malé 

akce (divadlo, koncerty, pro seniory - Den seniorů, pro veřejnost) z 5.853.700Kč o 200tis.Kč 

zvýšit výnosy příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2020 z 15.462.322Kč o 200tis.Kč 

 

Finanční výbor nesouhlasí s tímto návrhem.  

Zároveň vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k nutnosti tvorby rozpočtového řádku rezervy na inkluzi, 

který slouží k případnému finančnímu krytí nedostatku mzdových prostředků školských příspěvkových 

organizací města. Finanční výbor je toho názoru, že mzdové prostředky školských příspěvkových 

organizací má hradit v plné výši stát, respektive MŠMT.“ 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2020, kde celkové navrhované příjmy města 

včetně financování činí 488 224 tis. Kč a celkové výdaje činí 488 224 tis. Kč a doporučuje ZM schválit 

tento návrh rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 41 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2021 a 2022 a 

doporučuje ZM tento návrh střednědobého výhledu schválit v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 42 - přijato 

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

schválit uzavření ji v předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 43 - přijato 

Finanční výbor projednal „Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020“ 

a doporučuje ZM schválit jej v předloženém znění. 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      
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Usnesení finančního výboru č. 44 - přijato 

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

pro rok 2020“ a doporučuje ZM schválit jej v předloženém znění: 

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

   

Usnesení finančního výboru č. 45 - přijato 

Finanční výbor projednal „Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro 

realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2020“ a doporučuje ZM schválit jej v 

předloženém znění: 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 46 - přijato 

Finanční výbor projednal žádost o prominutí úroků ve výši 259.254,00 Kč Mgr. Staniele Yonkové-

Popové, bytem Masarykova 775/34, 363 01 Ostrov a vzhledem k novým právním skutečnostem 

doporučuje zastupitelům stáhnout bod z programu zasedání ZM.  

  

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

 

Usnesení finančního výboru č. 47 -přijato 

Finanční výbor projednal žádost o prominutí úroků z prodlení ve výši 256 691,40 Kč paní Heleně 

Neuberové, bytem Vykmanov 19, 363 01 Ostrov a nedoporučuje ZM žádost schválit. 

 

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

 

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 22. 1. 2020 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

V Ostrově dne 4. 12. 2019  

 

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

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


