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Zápis z 8. jednání rozpočtové komise dne 7. 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 

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluveni   Vítězslav Ullmann 

 

Neomluveni:              Karla Maříková  

 

Asistentka komise:             Edita Stiborová 

 

Host:    Ing. Karel Ježek 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 46/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 36/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

36/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – účelová investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na 

projekt Efektivní a moderní Ostrov z operačního programu zaměstnanost 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 47/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 37/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

36/2021 v předloženém znění.  

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

využívající zjednodušené vykazování pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvková organizace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 48/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 38/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

38/2021 v předloženém znění.  

OMIS – účelová investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt 

informační a navigační prvky pro cestovní ruch v Ostrově 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 49/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 39/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

39/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přijaté pojistné plnění od Kooperativy na vozidle Toyota SPZ 3K2 3060 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 50/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z20/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z20/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na sympozium zámecká zahrada v proměnách času 

a významná výročí majitelů ostrovského panství 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 51/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z21/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z21/2021 v předloženém znění.  

OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu kultury, Mírové náměstí 773, příspěvková 

organizace na rekonstrukci toalet 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 52/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 40/2021 a doporučuje RM schválit RO č. 

40/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na realizaci 

projektu Knihovna 21. století  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 53/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z22/2021 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z22/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na rozšíření školní družiny 

v ZŠ Májová 

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

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 21. 6. 2021  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 7. 6. 2021  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


