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Zápis z 3. jednání finančního výboru dne 3. 4. 2019 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 8 
 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Věra Maříková 

Zdeněk Mareš 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

Roman Říha 

Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:  Pavlína Lišková 
 

Nepřítomen:    
 

Hosté:      
 

Tajemník:     Ing. Alena Niklová, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  
 

1. Bod Z03 – Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města a účetní 

závěrka k 31. 12. 2018 

2. Bod Z04 –  Rozpočtová opatření 

3. Bod Z05 –  Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

4. Bod Z09 –  Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 1180/2 

5. Různé 

 

Usnesení finančního výboru č. 5/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh Závěrečného účtu města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města 

a účetní závěrku k 31. 12. 2018 a doporučuje ZM schválit návrh v předloženém znění: 

 

ZM vyjadřuje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města Ostrov za rok 2018 

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2018, a 

to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 478 414 tis. Kč a celkové výdaje města 

činily 357 920 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2018 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové 

výši 120 494 tis. Kč. 

 

ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 120 494 tis. Kč za rok 2018 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 249 tis. Kč,   

- do Fondu budoucnosti převést 20 000 tis. Kč 

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 110 245 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na pokrytí 

převodů z roku 2018 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových výdajů v roce 

2019 

 

ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 

2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

 

Hlasování o návrhu:  

      Pro:  8 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení finančního výboru č. 6/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z2/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z2/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup krmiva a ostatního materiálu pro potřeby psího 

útulku z přijatých darů v roce 2018 
 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 7/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z3/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z3/2019  v předloženém znění: 

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup DDHM pro JSDH z přijatého daru v roce 

2018 
 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 8/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z4/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z4/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové hospodářství 
 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 9/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z5/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z5/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na zvýšení nákladů k příkazní smlouvě za správu 

skateparku  

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

 

Usnesení finančního výboru č. 10/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z6/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z6/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci Horské ulice 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 11/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z7/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z7/2019  v předloženém znění: 

OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého  

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

 

Usnesení finančního výboru č. 12/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z8/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z8/2019  v předloženém znění: 

OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště v Jáchymovské ulici 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 13/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z9/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z9/2019  v předloženém znění: 
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OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště Májová ulice 12. etapa v úseku Horská - 

Borecká 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 14/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z10/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z10/2019  v předloženém znění: 

OMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup pozemků 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 15/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z11/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z11/2019  v předloženém znění: 

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na pořízení kamer a upgrade hlasovacího systému 

v zastupitelském sále a vyčíslení úspor 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 16/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z12/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z12/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na přípravu výběrového řízení na zateplení čp. 1323-

1324 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 17/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z13/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z13/2019  v předloženém znění: 

OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek do fondu oprav z roku 2018 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 18/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z14/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z14/2019  v předloženém znění: 

OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvková organizace na pořízení herního prvku na zahradu školy 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 19/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z15/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z15/2019  v předloženém znění: 

OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková 

organizace na pořízení herního prvku na zahradu školy 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 20/2019 – přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z16/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z16/2019  v předloženém znění: 

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na individuální dotace 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 21/2019 – přijato 
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Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z17/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z17/2019  v předloženém znění: 

OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na individuální dotace na NI transfery na podporu 

zdravotnictví, humanitárních služeb a služeb prevence 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 22/2019 – přijato 

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

schválit je v předloženém znění: 

OF - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 23/2019 – přijata Alternativa B 

Finanční výbor projednal Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 1180/ a doporučuje ZM 

schválit ji v předloženém znění: 

OSMM - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 1180/ 

1)Alternativa A:  

ZM schvaluje prominutí části poplatků z prodlení ve výši 156 981,40 Kč při podání žádosti o povolení 

oddlužení, paní Drahomírou Bagovou. 
 
 

2)Alternativa B: 

ZM neschvaluje prominutí části poplatků z prodlení ve výši 156 981,40 Kč při podání žádosti o 

povolení oddlužení, paní Drahomírou Bagovou. 

 

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

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

 

Členové finančního výboru navrhují, nevyplývá-li to z povinností finančního výboru, do budoucna 

nezařazovat do programu finančního výboru žádosti o prominutí poplatků z prodlení z titulu dlužného 

nájemného a jeho příslušenství. 
 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat 12. 6. 2019 
 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

V Ostrově dne 3. 4. 2019  
 

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

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


