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Zápis z 10. jednání rozpočtové komise dne 12. 7. 2021 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni   Bc. Petr Kalousek            

Pavel Možiešik 

 

Neomluveni:              Karla Maříková  

 

Asistentka komise:             Edita Stiborová 

Host:    Ing. Karel Ježek 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 65/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 53/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

53/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na zateplení fasády domova pro seniory čp. 1202 

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

 

Členové rozpočtové komise žádají OMIS o pravidelné čištění a úklid autobusových zastávek.  

 

Usnesení rozpočtové komise č. 66/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 54/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

54/2021 v předloženém znění.  

– OMIS – přesun finančních prostředků na drobné opravy památek 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 67/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 55/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

55/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na pořízení SQL licence 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 68/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 56/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

56/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na stavebně historického průzkumu Staré radnice  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 69/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 57/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

57/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci elektroinstalace v čp. 717 - ZUŠ 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 70/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 58/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

58/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – NI dotace z KÚKK na podporu kulturních aktivit – sympozium Zámecká zahrada 

v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 71/2021 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z25/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z25/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na dostavbu atletického stadionu na rozšíření zázemí 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:  1 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 72/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 59/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

59/2021 v předloženém znění.  

OMM – přesun finančních prostředků na pojištění majetku   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 73/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 60/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

60/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na aktualizace projektových dokumentací   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 74/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 61/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

61/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – přijatá vratka z nevyčerpané dotace z projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ 

Palackého 1045, příspěvková organizace 

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

 

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 2. 8. 2021  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 12. 7. 2021  

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


