
Zápis ze zasedání finančního výboru obce Ostrožská Nová Ves 

 ze dne 16. 9. 2015 

 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Basovník, Ludmila Obdržálková, Ing. Ivo Mikoška, Stanislav Tureček, 

Hosté: Ing. Pavel Botek, Ing. Jaroslava Bedřichová 

Omluven: Lenka Šlosarová 

Zahájeno: 17,00 hod. 

 

1. Předseda FV zahájil zasedání a přednesl program finančního výboru. 

 

2. Starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 4 k rozpočtu 2015 schválené radou obce 28. 

7. 2015.  

 

Usnesení: FV bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 4 k rozpočtu 2015 

schválené radou obce 28. 7. 2015. 

 

3. Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu 2015. 

 

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu 2015.  

 

4. Místostarostka informovala o realizaci investičních a neinvestičních akcích v obci v roce 

2015:  

- oprava chodníků v ulici Dědina a mezi ulicemi Nová - Mírová 

- MK u kempu 

- kotelna v MŠ 

- kanalizace v ulici Záhumení 

- MK Záhumení 

- BIKEPARK 

- rekonstrukce ulice Nádražní 

 

Usnesení: FV doporučuje předložit materiál na jednání ZO. 

5. Starosta seznámil FV se žádostmi o převody a nabytí majetku obce. 

 

- FV doporučuje ZO individuálně posoudit navržené záměry převodů nemovitostí z majetku 

obce.  

 

6. Starosta přednesl některé náměty do výdajů rozpočtu 2016 – chodník ke koupališti, MK 

Obecnice nebo Padělky, oprava kanalizace v části ulice Obecnice, oprava kapličky nad 

lázněmi, oprava hřbitovní zdi a rozšíření urnového háje, inženýrské sítě ul. Školní, 

parkovací místa ul. Mírová-Nivky, zahájení stavby areálu knihovny a obecního úřadu. 

 

Usnesení: FV doporučuje oslovit zastupitele, rozpočtové a příspěvkové organizace obce 

k podání námětů do rozpočtu roku 2016 v termínu do 20. 10. 2015. Ukládá projednat návrh 

rozpočtu pro rok 2016 do 30. 11. 2015 před prosincovým jednáním ZO 

 

7. Starosta informoval o dokončení projektové dokumentace a rozpočtu stavby areálu nového 

obecního úřadu a knihovny. 

 



Usnesení: FV doporučuje ZO vyhlásit veřejnou soutěž na významnou zakázku „Areál 

Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves (novostavba knihovny a víceúčelového sálu, novostavba 

obecního úřadu, rekonstrukce bývalého kina, obecní zahrada)“ v předpokládané hodnotě 68, 

851 mil. Kč bez DPH. 

 

8. Místostarostka informovala o návrhu nových obecně závazných vyhláškách (o stanovení 

místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o místních poplatcích) 

 

Usnesení: FV doporučuje ZO přijetí nových obecně závazných vyhlášek. 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….. 

Ukončeno: 19,00 hod.    Ing Vlastimil Basovník, předseda FV 

Zapsala: Petra Machová 

 


