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Zápis z 11. jednání rozpočtové komise dne 2. 8. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 3 

 

Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Pavel Možiešik 

 

Omluveni:   Pavlína Lišková 

                                               Ing. Vladimír Palivec 

 

 

Neomluveni:              Karla Maříková 

Vítězslav Ullmann 

Bc. Petr Kalousek 

 

 

Asistentka komise:             Ing. Punčochářová Jana 

Host:    Olga Fricová 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 75/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 62/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

62/2021 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 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 76/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 63/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

63/2021 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková 

organizace na projekt Loučení s prázdninami 2021 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 77/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 64/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

64/2021 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  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 78/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 65/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

65/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 79/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 66/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

66/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na uhrazení nedoplatků z vyúčtování za služby za rok 2020 

v neobsazených bytových jednotkách, vyčíslené správcem Dospra, spol. s.r.o. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 80/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 67/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

67/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na čištění a zimní údržbu silnic  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 81/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z26/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z26/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 ze sociálního fondu 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 82/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 68/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

68/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotace pro Ostrov Zdraví z.s.  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 2 Proti:  Zdržel se:  1 

 

 

Různé:  

Komise projednala RO v předloženém znění, ale nebyla usnášení schopna. 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 16. 8. 2021  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrově dne 2. 8. 2021  

Zapsala: Ing. Punčochářová Jana – asistentka rozpočtové komise 


