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Zápis ze 3. jednání rozpočtové komise dne 8. 3. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Ing. Tibor Hrušovksý 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:             Pavlína Lišková  

 

Neomluveni:   Bc. Petr Kalousek  

Karla Maříková  

 

 Asistentka komise:  Edita Stiborová 

   

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 11/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 12/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

12/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na personální inzerci 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 12/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 13/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

13/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na dostavbu a změnu stavby atletický stadion 

prospěšných prací (VPP)  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 13/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 14/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

14/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na revitalizaci sportovní haly Ostrov, Studentská 

1300 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 14/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 15/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

15/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na bezpečné přecházení, na PD na rozšíření místní 

komunikace v průmyslové zóně a na studii okružní křižovatky směr Vykmanov 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 15/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 16/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

16/2021 v předloženém znění.  
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OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození střídačky a vytopení šaten 

v budově FK Ostrov 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 16/2021 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 17/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

17/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na studii bezbariérového přístupu do budovy Staré radnice 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:   2  

 

Usnesení rozpočtové komise č. 17/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 18/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

18/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na odstranění škody v MŠ Masarykova po vytopení 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opakující se událost, rozpočtová komise doporučuje zajistit 

technické řešení k zabránění opakujících se škod.  

 

Usnesení rozpočtové komise č. 18/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z2/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z2/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý finanční dar od spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. pro JSDH 

Ostrov na radiostanice vč. příslušenství  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Různé: 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 22. 3. 2021  

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 8. 3. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


