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Zápis z 2. jednání rozpočtové komise dne 8. 2. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 8 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková  

Karla Maříková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:              

 

Neomluveni:    

  

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:      

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 1/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 2/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

2/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 2/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 3/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

3/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací (VPP)  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 3/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 4/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

4/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – finanční příspěvek OMNI TEMPORE na mzdové náklady administrativního pracovníka 

z OP zaměstnanost projekt  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:    1 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 4/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 5/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

5/2021 v předloženém znění.  

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

regenerace 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 5/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 6/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

6/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na geometrický plán na řešení dopravy v klidu a cyklostezka 

v ulici Jáchymovská, na geometrický plán na bezpečné přecházení a na projektovou dokumentaci 

komunikace Vykmanov 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 6/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 7/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

7/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na stavební úpravy Tylovy 

ulice  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 7/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 8/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

8/2021 v předloženém znění.  

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

využívající zjednodušené vykazování na šablony III pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 

766, příspěvková organizace 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 8/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 9/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

9/2021 v předloženém znění.  

OSVZ – vrácení nevyčerpané neinvestiční účelové dotace z MPSV na Obec přátelská rodině a 

seniorům 2020 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 9/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 10/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

10/2021 v předloženém znění.  

OKSVS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací (VPP) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 10/2021 

Rozpočtová komise projednala konkretizaci rozpočtového opatření č. 103/2020 a doporučuje RM 

schválit RO č. 103/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – zařazení a vrácení transferů, změna u přijatých a poskytnutých transferů a závazných 

ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb.  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 8 Proti:  Zdržel se:     
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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. 2. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


