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Zápis z 6. jednání rozpočtové komise dne 10. 5. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:    Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:             Alexandr Holý 

           Bc. Petr Kalouse 

           Ing. Vladimír Palivec 

 

Neomluveni:            Karla Maříková 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2021 

3. Různé 

 

Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 23/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

23/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – daň z příjmů právnických osob za rok 2020 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 24/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

24/2021 v předloženém znění.  

OŽP – přesun finančních prostředků na úpravu terénu a lesní cesty pro přibližování dřeva 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 25/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

25/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na potřeby Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 26/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

26/2021 v předloženém znění.  

OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí v roce 2021 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 27/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

27/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt 

využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 28/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

28/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na volnočasový areál za klášterem - 2. etapa regenerace   
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 29/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

29/2021 v předloženém znění.  

OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 30/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

30/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – NI a INV dotace ze Státního fondu životního prostředí na výměnu nevyhovujících kotlů na 

pevná paliva za nový ekologický zdroj tepla formou bezúročné půjčky pro zájemce o kotlíkovou 

dotaci 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 31/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

31/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční podpory na kotlíkovou 

půjčku   

 

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2021 a bere na vědomí plnění 

rozpočtu města za 1. čtvrtletí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 100.727 tis. Kč 

a celkové výdaje města činily 89.679 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 11.048 tis. Kč.  

 

    Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 7. 6. 2021  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 10. 5. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


