
Zápis ze zasedání finančního výboru obce Ostrožská Nová Ves 

 ze dne 7. 12. 2015 

 
 

Přítomni: ing. Vlastimil Basovník, ing. Ivo Mikoška, Ludmila Obdržálková, Lenka Šlosárová, 

Stanislav Tureček,  

Hosté: ing. Pavel Botek, ing. Jaroslava Bedřichová 

Zahájeno: 17.00 hod. 

 

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

 

2. Starosta seznámil FV se závěry průběžné kontroly hospodaření obce. 

Usnesení: FV bere na vědomí informaci o průběžné kontrole hospodaření obce v roce 2015 a 

doporučuje předložit informaci zastupitelstvu na prosincovém jednání. 

 

 3. Starosta předložil rozpočtový výhled 2015 – 2020. 

Usnesení: FV schvaluje rozpočtový výhled obce pro roky 2015 -2015 a doporučuje předložit 

informaci o něm zastupitelstvu na prosincovém jednání. 

 

 4. Starosta přednesl návrh rozpočtu 2016. 

Usnesení:  

1. FV schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016 a doporučuje jeho schválení podle 

závazných ukazatelů. 

2. FV doporučuje zastupitelstvu schválit závazné ukazatele rozpočtu obce takto: 

PŘÍJMY:  DAŇOVÉ PŘÍJMY 

  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

  PŘIJATÉ DOTACE 

 

VÝDAJE:  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY (22 – DOPRAVA, 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ…) 

FINANCOVÁNÍ: CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ 

 

3. FV doporučuje zastupitelstvu pověřit radu obce provádět rozpočtová opatření na 

straně příjmů bez limitujícího finančního omezení a na straně výdajů do výše 500 000 

Kč pro jednotlivé oddíly.  
 

5. Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 74 k rozpočtu 2015. 

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu 2015.  

 

6. Starosta seznámil FV s nájmy a převody nemovitého majetku obce. 

- pozemky ulice Školní 

- kupní smlouva s Golfovým klubem 

- nájemní smlouvy s Golfovým klubem 

Usnesení:  FV doporučuje ZO individuálně posoudit navržené záměry převodů nemovitostí 

z majetku obce. 

 

7. Různé: 

- paní Šlosárová  se informovala o přípravě výstavby hřiště za DPS, doporučila zařadit tuto 

investici do některého z blízkých rozpočtů obce i bez dotačních prostředků Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 



- ing. Mikoška upozornil na chybějící osvětlení na konci ulice Nivky u tří novostaveb a požádal o 

zařazení této investice do rozpočtu 2016  

- starosta informoval o řešení osvětlení ulice Kopánky, problém se stavbou v ochranném pásmu 

VN, nutnost výstavby více nízkých stožárů na pozemcích soukromých vlastníků. Projekční firma 

bude připravovat v průběhu roku 2016 

 

 

Ukončeno: 19.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….. 

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

Zapsala: Petra Machová 

 

 


