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Zápis ze 7. jednání rozpočtové komise dne 24. 5. 2021 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

              Bc. Petr Kalousek 

Ing. Tibor Hrušovský 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:             Pavlína Lišková 

           Karla Maříková  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Neomluveni:             

 

Asistentka komise:           Edita Stiborová 

 

Host:    Ing. Karel Ježek 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 36/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z14/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z14/2021 v předloženém znění.  

ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na Jáchymovskou ulici – vlečka, lokalita pro bydlení 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 37/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z15/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z15/2021 v předloženém znění.  

ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek na autobusové spoje MHD a plán 

dopravní obslužnosti města 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 38/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z16/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z16/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a vybavení dílen pro ZŠ Májová 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 39/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z17/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z17/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a vybavení dílen pro ZŠ J. V. 

Myslbeka 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 40/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z18/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z18/2021 v předloženém znění.  
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OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu terasy v MŠ Halasova 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 41/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z19/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z19/2021 v předloženém znění.  

OSŽÚ – zařazení příjmů z MMR za pohřbení za zůstavitele 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 42/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 32/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

32/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci se stavbě rekonstrukce 

loveckého zámečku   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 43/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 33/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

33/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na statické posouzení střechy domova pro seniory čp. 1202 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 44/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 34/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

34/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na volnočasový areál za klášterem – 2. etapa regenerace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 45/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 35/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

35/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotace pro jednotlivé příjemce   

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

 

Různé: 

Členové rozpočtové komise žádání odbor správy a městských investic o sdělení, jakým způsobem 

se budou čistit zakoupené grily pro veřejné grilování. 

 

 

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

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 24. 5. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


