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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve čtvrtek 15. března 2018 od 14:00 hod. 

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

 

 

Program: 

1. Rozpočtová opatření 

 

 

1. Rozpočtová opatření 

1a) Rozpočtové opatření č. 1/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 

havárie vodovodní instalace v MŠ Halasova 

Usn. ZM č. 28/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.200 tis. Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 1.200 tis. Kč na opravu 

havárie vodovodní instalace v MŠ Halasova. 

 

1b) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – OKS – zařazení příjmů z vráceného příspěvku na provoz 

ZUŠ a vytvoření nespecifikované rezervy pro příspěvkové organizace 

Usn. ZM č. 29/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 25.940 Kč vráceného příspěvku na 

provoz od Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 25.940 Kč na nespecifikovanou rezervu pro příspěvkové 

organizace. 

 

1c) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 

zámecké zdi a kapličky v areálu kláštera 

Usn. ZM č. 30/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.380 tis. Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 2.380 tis. Kč na opravu 

zámecké zdi a kapličky v areálu kláštera. 

 

1d) Rozpočtové opatření č. 4/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na další 

modernizaci metropolitní sítě 

Usn. ZM č. 31/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.500 tis. Kč na další modernizaci 

metropolitní sítě. 
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1e) Rozpočtové opatření č. 5/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 

slaboproudého připojení kabeláže a přípojek v atletickém areálu 

Usn. ZM č. 32/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 100 tis. Kč na realizaci 

slaboproudého připojení kabeláže a přípojek v atletickém areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný                                                                                 Mgr. Petr Šindelář, LL.M.                     

   starosta města                                                                                        1. místostarosta města 


