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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu v pátek 2. července 2021 od 14:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Rozpočtové opatření č. Z23/2021 a Z24/2021 

 

 

1. Rozpočtové opatření č. Z23/2021 – OFŠ – zařazení příspěvku ze státního rozpočtu o 

kompenzačním bonusu pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů a 

poskytnutí finančního daru na pomoc obcím zasaženým tornádem a jejich obyvatelům a  

Z24/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků z nespecifikované rezervy na poskytnutí 

finančního daru na pomoc obcím postiženým silným proudem studeného vzduchu zvaným 

downburst.  

Usn. ZM č. 123/21 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč Obci Lužice, Česká 1, 696 18 

Lužice, IČ 441643, postižené tornádem.  

 

Usn. ZM č. 124 /21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z23/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 712.106,78 Kč z příspěvku ze 

státního rozpočtu o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů 

daňových příjmů, navýšení výdajů do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 500.000 Kč Obci 

Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice, IČ 441643, postižené tornádem a navýšením výdajů ve výši 

212.106,78 Kč do nespecifikované rezervy. 

 

Usn. ZM č. 125/21 

ZM schvaluje Darovací smlouvu pro Obec Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice, IČ 441643, v 

předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 126/21 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč spolu s darovací smlouvou 

v předloženém znění obci Stebno, Kryry, Hlavní č. p. 1, 439 81 Kryry, IČ  00265080, 

postižené silným proudem studeného vzduchu zvaným downburst. 
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Usn. ZM č. 127/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z24/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100.000 Kč z nespecifikované rezervy a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100.000 Kč obci Stebno, Kryry, Hlavní 

č. p. 1, 439 81 Kryry, IČ  00265080 postižené silným proudem studeného vzduchu zvaným 

downburst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA v.r.     Ing. Marek Poledníček v.r. 

 starosta města      místostarosta města  

    


