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Zápis z 9. jednání rozpočtové komise dne 21. 6. 2021 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek            

Pavlína Lišková 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni   Ing. Vladimír Palivec 

 

Neomluveni:              Karla Maříková  

 

Asistentka komise:             Edita Stiborová 

 

Host:    Ing. Karel Ježek 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 54/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 41/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

41/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na opravy autobusových zastávek 

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

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 55/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 42/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

42/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na souvislé opravy komunikací 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 56/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 43/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

43/2021 v předloženém znění.  

– OFŠ – přesun finančních prostředků na vlastní daňovou povinnost z DPH 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 44/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

44/2021 v předloženém znění.  

OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na sociální práci 2021 – mimořádná dotace 

na odměny určené sociálním pracovníkům na obědních úřadech v souvislosti s COVID_19 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 45/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

45/2021 v předloženém znění.  
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MP – NI dotace z Ministerstva vnitra na mzdové prostředky 2 asistentů prevence kriminality na 

rok 2021 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 59/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 46/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

46/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – NI dotace z KÚKK na 53. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pro Dům kultury 

Ostrov 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 60/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 47/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

47/2021 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od Generali Česká pojišťovna za vytopení budovy MŠ Masarykova 

čp. 1195 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 61/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 48/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

48/2021 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od Generali Česká pojišťovna za zničení části skateparku 

v důsledku požáru  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 62/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 49/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

49/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – NI dotace z KÚKK na realizaci doprovodné publikace k výstavě Zámecká zahrada 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 63/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 50/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

50/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – NI dotace z KÚKK na realizaci projektu expozice Schlikové na ostrovském panství – 

bohatství a moc  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 64/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 51/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

51/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na zpracování PD na stavbu řešení dopravy v klidu – 

Družební ulice 

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

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 12. 7. 2021  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 21. 6. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


