
Zápis ze zasedání finančního výboru obce Ostrožská Nová Ves 
 ze dne 7.6.2017 

 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Basovník, Ing. Ivo Mikoška, Bc. Lenka Šlosárová, Stanislav Tureček  
Omluveni: Ludmila Obdržálková 
Hosté: Ing. Pavel Botek, Ing. Jaroslava Bedřichová 
Zahájeno: 17.00 hod. 
 
 
 

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

2. Místostarostka předložila k posouzení žádosti o poskytnutí půjček z Fondu bydlení od 
tří žadatelů: 

Bobek Aleš –   300.000,- Kč 
manželé Frantovi –  100.000,- Kč 
Iveta Střebovská –  200.000,- Kč 

 
Všichni uchazeči splnili požadavky obce k podání žádosti a všem uchazečům rada  
obce doporučila úvěr poskytnout. U paní Střebovské bude před případným 
uzavřením smlouvy nutné doložit souhlas dosavadního zástavního věřitele s novým 
ručením nemovitostí zapsaným do KN. 

  
Usnesení:   FV doporučuje ZO schválit smlouvy o půjčce z Fondu bydlení včetně záručních smluv za 

úvěr. U Ivety Střebovské doporučuje smlouvy podepsat až po dodání souhlasu dosavadního 

zástavního věřitele s novým ručením. 

 

3. Místostarostka informovala o  podaných žádostech o poskytnutí dotace od spolků a 

organizací působících v Ostrožské Nové Vsi od 15. Jednání ZO doposud:  

- TJ Ostrožská Nová Ves, oddíl kanoistiky žádá o investiční dotaci ve výši 500.000,- Kč 

na rekonstrukci střechy a rekonstrukci fasády loděnice 

- OREL – jednota Ostrožská Nová Ves žádá o neinvestiční dotaci ve výši 70.000,- Kč na obnovu 

fasády (nový nátěr) 

- Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves žádá o poskytnutí peněžitého daru ve 

výši 500.000,- Kč 

U TJ a Orla se jedná pouze o dokrytí části chybějících financí na plánované či 

realizované opravy. U farnosti se jedná o vhodnější formu příspěvku vzhledem 

k podmínkám dotací z jiných rozpočtů na rekonstrukci fasády kostela (rovněž částečné 

plnění)   

 

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit všechny žádosti o finanční příspěvky v plné výši. 

 

4. Místostarostka předložila žádosti o převody nemovitostí z majetku obce 

- Jaroslav Bršlica žádá o odkoupení pozemku, který mají dlouhodobě v pronájmu a 

sousedí (navazuje) na jejich RD 



- manželé Kadlčkovi žádají o záměr směnit pozemky s obcí v ulici Obecnice 

- obec předkládá záměr na nepeněžitý vklad nových vodovodních řadů do majetku SVK 

a.s., Uherské Hradiště  

Usnesení: FV doporučuje ZO uvedené převod a záměry převodu schválit. 

         

- Mgr. Petra Černá žádá o záměr odprodej části pozemku veřejného prostranství před a 

vedle svého RD 

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit pouze dlouhodobý pronájem pozemku z důvodu, že přes 

pozemek vedou inženýrské sítě. 

 

5. Místostarostka informovala o realizaci investičních a neinvestičních akcích v obci 

plánovaných na rok 2017: 

 - oprava kříže ul. Lhotská 

 - oprava chodníku ul. Osvobození a na hřbitově 

 - oprava MK Spojovací a MK Sadová 

 - přípravné práce na výstavbu hřiště 

 - dokončovací stavební práce na Areálu OÚ 

 

Usnesení: FV bere předložené informace na vědomí a doporučuje předložit ZO přehledný seznam 

akcí včetně jejich finančního plnění. 

 

6. Starosta informoval o dodatku č. 3 smlouvy o dílo s firmou VW WACHAL a.s. na 

stavební práce nového areálu OÚ 

 

Usnesení: FV bere předloženou informaci na vědomí a doporučuje předložit ZO vyčíslení dodatků 

s firmou VW Wachal a. s.. 

 

7. Starosta předložil k projednání návrh závěrečné účtu a účetní závěrky obce za rok 2016 

s krátkým komentářem. Součástí závěrečného účtu je i protokol o kontrole 

hospodaření obce za rok 2016, kterou provedl Krajský úřad ZK. Po krátké diskuzi o 

výsledku a kontroly a popsaných zjištění bylo hlasováno. 

 

Usnesení: FV doporučuje ZO ke schválení závěrečný účet i účetní závěrku obce za rok 2016 

s výrokem „bez závad“. 

 

8. Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 3 a s tím související úpravy rozpočtu 

roku 2017. Návrh stručně okomentoval- oproti návrhu předloženému zastupitelům 

došlo k drobným úpravám. Diskuze k návrhu nebyla. 

 

Usnesení: FV doporučuje ZO schválit opravené RO č. 3 a úpravu rozpočtu roku 2017 s tím, že bude 

aktualizováno zastupitelům při projednávání. 

 



9. Starosta předložil výroční zprávu Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves s.r.o. za rok 2016. 

Informoval, že se zúčastní valné hromady společnosti 8. 6. 2017 a bude její výsledky 

včetně výroční zprávy komentovat spolu s jednateli na jednání ZO. 

Jednatel Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves s.r.o Stanislav Tureček informoval 

výsledku hospodaření společnosti za rok 2016.. 

 

Usnesení: FV bere předloženou informaci na vědomí. 

 

10. Různé 

Předseda výboru Ing. Basovník se dotazoval na průběh a dokončení rekonstrukce silnice a 

chodníku do Sirnatých lázní mezi oběma současnými železničními přejezdy 

 

Místostarostka informovala, že se zúčastnila kontrolního dne stavby a podle harmonogramu má 

být silnice dána do předčasného užívání k 1. 7. 2017. Ostatní „železničářské“ práce budou 

dokončeny k 31. 7. 2017 a pak bude dílo zkolaudováno jako celek. Přes počáteční zdržení stavby 

způsobené nedostatky v projektové dokumentaci jdou už práce podle plánu.  

 

 

 
 
 
                …………………………………….. 
Ukončeno: 18.45 hod.    Ing Vlastimil Basovník, předseda FV 
Zapsala: Petra Machová 
 
 


