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Zápis z 5. jednání finančního výboru dne 11. 9. 2019 

 

Zahájení jednání: 15.00 hodin     Počet přítomných členů: 8 
 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Pavlína Lišková 

Zdeněk Mareš 

Věra Maříková 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:  Roman Říha 
 

Nepřítomen:   
 

Hosté:   Edita Stiborová    
 

Tajemník:     Ing. Alena Niklová, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  
 

1. Bod Z06 –  Rozpočtová opatření 

2. Bod Z07 –  Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

3. Bod Z08 – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

4. Bod Z09 - Žádost o prominutí zbylé části dluhu na úrocích 

5. Různé 

 
 

Usnesení finančního výboru č. 24 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z27/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z27/2019  v předloženém znění: 

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

podpory bytové výstavby 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 25 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z28/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z28/2019  v předloženém znění: 

OFŠ – převod finančních prostředků do FRR z hospodářské činnosti města 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 26 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z29/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z29/2019  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. 27 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z30/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z30/2019  v předloženém znění: 

OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ze sociálního fondu 
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Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 28 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z31/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z31/2019  v předloženém znění: 

OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na sympozium Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na 

dějiny světového peněžnictví 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 29 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z32/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z32/2019  v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení měřícího radaru v obci Stráž 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 30 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z33/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z33/2019  v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků na vývoz odpadkových košů 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 31 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z34/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z34/2019  v předloženém znění: 

OKSVS – přijatý peněžitý dar na výrobu sborníku z mezinárodního historického sympozia významné 

ženy Ostrova 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 32 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtové opatření č. Z35/2019 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z35/2019  v předloženém znění: 

OFŠ – převedení finančních prostředků z fondu města na základní běžný účet na krytí investičních 

výdajů realizovaných do konce roku 2019 

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

   

Usnesení finančního výboru č. 33 - přijato 

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

schválit je v předloženém znění: 

OF - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 34 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu 

kotlů a doporučuje ZM schválit ji v předloženém znění: 

OF - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

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

 

Usnesení finančního výboru č. 35 -přijato 

Finanční výbor projednal Žádost o prominutí zbylé části dluhu na úrocích a doporučuje ZM schválit 

ji v předloženém znění: 

OF - Žádost o prominutí zbylé části dluhu na úrocích  

Hlasování o návrhu:  Pro:  5 Proti: 1 Zdržel se:    1 Nehlasoval:  1 
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Další jednání finančního výboru se bude konat 4. 12. 2019 
 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 
 

V Ostrově dne 11. 9. 2019  
 

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

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


