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 Město Ostrov 

Usnesení 
z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 2. srpna 2017 od 13:00 hod. 
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 
 
Program: 

1. Slib člena zastupitelstva města 
2. Rozpočtové opatření č. 125/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

parkoviště a chodník před čp. 1202 
3. Rozpočtové opatření č. 131/2017 – OKS – Městská knihovna a DK Ostrov - navýšení 

příspěvků na provoz na mzdové prostředky 
4. Rozpočtové opatření č. 132/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
 
 
1. Slib člena zastupitelstva města 
- bez usnesení 
 
 
2. Rozpočtové opatření č. 125/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště a 
chodník před čp. 1202 
Usn. ZM č. 172/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 125/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na parkoviště a 
chodník před čp. 1202. 
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 131/2017 – OKS – Městská knihovna a DK Ostrov - navýšení 
příspěvků na provoz na mzdové prostředky 
Usn. ZM č. 173/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 131/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 333.870 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 230.000 Kč pro Městskou knihovnu 
Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje o 103.870 Kč pro Dům kultury Ostrov, 
příspěvková organizace na příspěvek na provoz na mzdové prostředky. 
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4. Rozpočtové opatření č. 132/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci objektu 
bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
Usn. ZM č. 174/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 132/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 700 tis. Kč na rekonstrukci objektu 
zámeckého hotelu – Myslivna a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.300 
tis. Kč na rekonstrukci objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické 
odpočívadlo. 
 
 
 
 
 
 

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


