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Zápis ze 4. jednání rozpočtové komise dne 22. 3. 2021 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:             Bc. Petr Kalousek 

 

Neomluveni:   Karla Maříková  

 

 Asistentka komise:  Edita Stiborová 

   

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 19/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z3/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z3/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy nebytových prostor ve správě DOSPRY  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 20/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z4/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

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

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové hospodářství 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 21/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z5/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z5/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup herních prvků do 40 tis. Kč 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 22/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z6/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z6/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy dopadových ploch 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 23/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z7/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z7/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-Komu  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 24/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z8/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z8/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu oken a rekonstrukci fasády domu kultury 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 25/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z9/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z9/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na dar obci Stráž nad Ohří 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 26/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z10/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z10/2021 v předloženém znění.  

OMM – přesun finančních prostředků z FRR na výdaj za věcná břemena 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 27/2021 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z11/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z11/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu skateparku na základě příkazní smlouvy 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Různé: 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 12. 4. 2021  

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 22. 3. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


