Zápis ze zasedání finančního výboru obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 16. 6. 2016
Přítomni: Ing. Vlastimil Basovník, Ludmila Obdržálková, Lenka Šlosarová, Stanislav Tureček,
Ing. Ivo Mikoška
Hosté: Ing. Pavel Botek, Ing. Jaroslava Bedřichová
Zahájeno: 16.30 hod.
1. Předseda FV zahájil zasedání a přednesl program finančního výboru.
2. Starosta předložil závěrečný účet obce a účetní závěrku obce za rok 2015.
Usnesení: FV doporučuje ZO vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok
2015, a to bez výhrad. FV doporučuje ZO schválit účetní závěrku obce za rok 2015.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
3. Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření a úpravy rozpočtu 2016.
Usnesení: FV doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření a úpravu rozpočtu 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
4. Místostarostka informovala FV o doručených žádostech na půjčku z FB. Celkový objem
požadovaných prostředků je 350 000 Kč. Rada obce všechny žádosti podpořila
Usnesení: FV doporučuje ZO schválit smlouvy o půjčce z Fondu bydlení pro rok 2016
v celkové výši 350 000 Kč. FV doporučuje vyhlásit II. kolo výběrových řízení (podávání
žádostí o půjčky) tak, aby bylo uplatněno rozpočtovaných 600 000 Kč pro rok 2016.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
5. Starosta seznámil FV s připravovanými převody a nabytím nemovitého majetku obce.
Usnesení: FV doporučuje ZO individuálně posoudit navržené záměry převodů nemovitostí do
a z majetku obce.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
6. Starosta předložil návrh výroční zprávy Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves, s.r.o. za rok
2015
Usnesení: FV bere na vědomí návrh výroční zprávy Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves s. r.
o. FV upozorňuje na chybu v textu na str. 9 a doporučuje opravenou zprávu předložit ZO
k projednání.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
7. Starosta informoval členy FV o jednání se zástupci společnosti KTCZ s. r. o. o možnosti
zachování analogového příjmu v TKR. To s sebou nese náklady ve výši asi 120 000 Kč
s DPH. Obě strany se předběžně dohodly na poměrném financování v poměru Obec
Ostrožská Nová Ves 30% a KTCZ s. r. o. 70% nákladů. Dále zástupci provozovatele
informovali obec o možnosti rozšíření TKR o optické uzly v některých rozvodných

skříních. Tato modernizace by měla proběhnout v roce 2017 a byla by plně k tíži vlastníka
TKR (Obce Ostrožská Nová Ves). Odhadované náklady jsou asi 1 mil. Kč včetně DPH.
Usnesení: FV bere na vědomí informaci o investicích do TKR v letech 2016 a 2017. FV
doporučuje zachování analogového příjmu a doporučuje potřebnou částku 40 000 Kč
uhradit z rozpočtu obce v roce 2016. FV doporučuje v případě realizace modernizace TKR
v roce 2017 zahrnout potřebné finance do rozpočtu 2017 popř. jednat o rozdělení částky na
dva roky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
8. Starosta informoval členy FV o jednání se zástupci společnosti Energie pod kontrolou o. p.
s. (EPK) a Energie Pro s. r. o. (EPro) o dodávkách energií (elektřina a zemní plyn) pro
objekty v majetku Obce Ostrožská Nová Ves. Původní společnost EPK převedla obec na
základě platné plné moci pod nového obchodníka - firmu EPro. Za původní dodavatelskou
společností EPK zůstala obci pohledávka ve výši 134 279 Kč (zúčtování vyplacených záloh
za energie). Obec se snaží vyjednat s EPK reciproční nákup LED svítidel veřejného
osvětlení. S firmou EPro obec vyjednává úpravu smluvních podmínek (délka trvání
smlouvy, úprava plateb záloh, úprava vyúčtování).
Usnesení: FV bere na vědomí informaci o jednání se zástupci společnosti Energie pod
kontrolou o. p. s. (EPK) a Energie Pro s. r. o. (EPro) o dodávkách energií (elektřina a zemní
plyn) pro objekty v majetku Obce Ostrožská Nová Ves. FV doporučuje pokračovat ve snaze
vyrovnat se finančně s firmou EPK a v jednání o úpravách dodavatelské smlouvy s EPro. FV
ukládá podrobněji informovat zastupitele na nejbližším jednání ZO.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ukončeno: 18.30 hod.
Zapsala: Petra Machová

……………………………………..
Ing Vlastimil Basovník, předseda FV

