
Zápis ze zasedání finančního qfboru obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 14.9.2016

Přítomni: Ing. Vlastimil Basovník, LeŇa Šlosarová, Stanislav Tureček, Ing. Ivo Mikoška
omluvena: Ludrnila obdržálková
Hosté: Ing. Pavel Botek, Ing. Jaroslava Bedřichová
Zahájeno: l6.30 hod.

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

2. Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č.2 k rozpočtu 2016 a úpravu rozpočtu
2016. Okomentoval jednotlivé položky příjmů a výdajů. V nedaňových příjmech byla o 1,3

mil. Kě překročena položka prodeje stavebních pozemků díky soutěži uchazeěů. Na straně
výdajů byly provedeny úpravy v oddíle DOPRAVA (úprava částek podle jednotlivých VŘ,
odložení opravy chodníku v ulici Osvobození na rok 2017) a v oddíle VZDĚLÁNÍ
(navýšení příspěvku pro MŠ nákup dalšího konvektomatu do školní kuchyně)

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č.2k rozpočtu 2016 a úpravu
rozpočtu 2016 podle předtdženého návrhu.

3. Místostarostka informovala o žádostech na odkoupení obecníclr pozemků podanýclr na
jednání rady obce. Okomentovala jednotlivé případy

o žádost Josefa Franty, - část pozemku par ě.4107 v areálu Lázeňského
mokřadu pro umístění včelína a výsadbu medonosných stromů.

Usnesení: FV nedoporučuje ZO zámér prodeje části tohoto obecního pozemku.

o žádost manželů Húbnerových, - předzabrádka. Přes tento pozemek vgdou
inženýrské sítě, ani v podobných případech v obci předzahrádky nebyly prodány.

Usnesení: FV nedoporučuje ZO zámér prodeje části tohoto obecního pozemku.

. vyjádřením souhlasu TJ ostrožská Nová ves, oddíl rychlostní kanoistiky ke směně
pozemků podle usnesení ZO09 12016/ l 5.

Usnesení: FV doporučuje ZO směnu pozemků a dořešení na prosincovém jednání ZO po
vypracování geometrického plánu.

4. Starosta předložil závěréčný účet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko zarok2015. Orgány
jednotlivých obcí jsou s tímto závéreěným účtem pouze seznámeny a informují statutární
orgán Mikroregionu o jeho projednání.

Usnesení: FV bere na vědomí bez námitek a ukládá předložit materiál na jednání ZO 22.9.
2016.

5. Různé:
- místostarostka informovala o vyřizování parkovacích míst v ulici Chaloupky - tyto

pozemky zatíYn nejsou vyňaty z pozemkového fondu, investice bude realizována
v měsícíclr říjen - listopad 2016



místostarostka dále informovala o jednání o vykoupení pozemků na výstavbu MK
ul. Školní. Vyjádření vlastníků jsou různá. Tam kde byla negativní odpověď,
budeme ještě jednou osobně s vlastníky jednat. Pokud bude situace schůdná, zaháji
vedení obcejednání k výkupům pozemků. Pokud budou reakce nadále negativní,
nebudeme věnovat této lokalitě v nejbližších letech pozornost pro přípravu rodinné
zástavby
starosta informoval o jednání s Českou poštou o umístění pobočky po dokončení
výstavby areálu nového obecního úřadu. Doposud ze strany vedení CP není žádná
reakce na kroky ke zrušení nájmu dosavadních prostor ani informace k převodu do
systému pošta - partner. V měsících říjen - listopad 2016 vyzveme orgány CP
k jednání na uvedenou problematiku.

Ing Vlastimil asovník, předseda FVUkončeno: 17.45 hod.
Zapsala: Petra Machová


