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Zápis z 5. jednání rozpočtové komise dne 12. 4. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 6 

 

Jednání byli přítomni:      Ing. Tibor Hrušovský 

Karla Maříková 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:             Alexandr Holý 

           Bc. Petr Kalousek 

                                              Pavlína Lišková 

 Neomluveni:     

 

 Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Závěrečný účet města za rok 2020 

3. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 28/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z12/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z12/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na stanici jednotky sboru dobrovolných hasičů   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 29/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z13/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z4/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci čp. 225 na byty – Myslivna 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 30/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 19/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

19/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z programových dotací na kulturu a zájmové aktivity na 

konkrétní příjemce 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 31/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 20/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

20/2021 v předloženém znění.  

MP – NI dotace z Ministerstva financí na krytí výdajů při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 32/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 21/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

21/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na zastiňující markýzy do MŠ Palackého na jižní terase 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 33/2021  

Rozpočtová komise projednala a bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy 

nezávislého auditora a bere na vědomí celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 

2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za 

rok 2020, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 570 328 tis. Kč a 

celkové výdaje města činily 458 134 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2020 skončilo se saldem 

příjmů a výdajů v celkové výši 112 194 tis. Kč. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 34/2021  

Rozpočtová komise projednala převedení přebytku hospodaření za rok 2020 a bere na vědomí 

převedení přebytku hospodaření ve výši 112 194 tis. Kč za rok 2020 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 704 tis. Kč,   

- do Fondu budoucnosti převést 10 000 tis. Kč 

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 101 490 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2020 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2020 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 35/2021  

Rozpočtová komise projednala účetní závěrku města a bere na vědomí účetní závěrku města 

včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

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

 

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 10. 5. 2021  

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 12. 4. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


