
 1 

Zápis z 15. jednání rozpočtové komise dne 4. 10. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 4 
 
Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 
                          Pavlína Lišková 

Ing. Tibor Hrušovský 
    Pavel Možiešik 
                                                
 
Omluveni:    Ing. Vladimír Palivec 

Bc. Petr Kalousek 
Karla Maříková 

    
 
Neomluveni:   Vítězslav Ullmann  
 
Asistentka komise:            Zdeňka Jancurová 
Host:              Olga Fricová 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2022 – 1. čtení 
3. Různé 

 
Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 
materiály projednali bez usnesení.  
 
Usnesení rozpočtové komise č. 104/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 89/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 89/2021 v předloženém znění.  
MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na ohodnocení strážníků v souvislosti 
s epidemií Covid-19 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  4 Proti:  Zdržel se:     
 
Usnesení rozpočtové komise č. 105/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 90/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 90/2021 v předloženém znění.  
OKSVS – zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 106/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 91/2021 a doporučuje RM schválit RO   
č. 91/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků na opravy autobusových zastávek 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    
 
Usnesení rozpočtové komise č. 107/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 92/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 92/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků na uhrazení služeb spojených se svozem a likvidací 
biodpadu od občanů Ostrova  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 108/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 93/2021 a doporučuje RM schválit RO   
č. 93/2021 v předloženém znění.  
OKSVS – přesun finančních prostředků na – Individuální dotaci pro Konfederaci politických 
vězňů ČR   
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 109/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 94/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č.94/2021 v předloženém znění.  
OKSVS – přesun finančních prostředků na – Nákup květin na různé akce.   
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 110/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 95/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 95/2021 v předloženém znění.  
OFŠ – přesun finančních prostředků na Termínovaný vklad   
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:   
 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 18. 10. 2021 
 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 4. 10. 2021  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


