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Zápis z 18. jednání rozpočtové komise dne 15. 11. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 6 
 
Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 
    Pavel Možiešik 
                                               Vítězslav Ullmann  

Pavlína Lišková 
Bc. Petr Kalousek 

 
Omluveni:   Ing. Vladimír Palivec  
    
    
Neomluveni:   Karla Maříková 
      
 
Asistentka komise:            Zdeňka Jancurová 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2022 – 3. čtení 
3. Plnění příjmů a výdajů v rozpočtu města Ostrov – 3. čtvrtletí 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2024 
5. Různé 

 
Usnesení rozpočtové komise č. 118/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 104/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 104/2021 v předloženém znění.  
OKVS - Rozpočtové opatření č. 104/2021 - účelová neivestiční dotace obcím prostřednictvím Karlovarského 
kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 
 Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     
 
Usnesení rozpočtové komise č. 119/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 105/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 105/2021 v předloženém znění.  
OMS - Rozpočtové opatření č. 105 - Přesun finančních prostředků z Oprav a údržby čp. 612 na Veřejné WC 
na Starém městě - opravy a udržování  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 120/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 106/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 106/2021 v předloženém znění.  
OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro MŠ Palackého 1045, 
příspěvková organizace  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 121/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 107/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 107/2021 v předloženém znění.  
OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ a MŠ Myslbekova 
996, příspěvková organizace  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 122/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 108/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 108/2021 v předloženém znění.  
OMIS - rozpočtové opatření č. 108 - přesun finančních prostředků z ZŠ Masarykova - oprava elektroinstalace 
na MŠ Halasova - perlátory  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 123/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 109/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 109/2021 v předloženém znění.  
OKVS - Rozpočtové opatření č. 109 - Přesun finančních prostředků z MÚ – platy zaměstnaců, MÚ - sociální 
pojištění 24,8% a MÚ - zdravotní pojištění 9% na Odměny 
za výkon funkce členům zastupitelstva 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 3 Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 124/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 110/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 110/2021 v předloženém znění.  
OMIS - Rozpočtové opatření č. 110 - přesun finančních prostředků z pol. Řešení dopravy v klidu - ulice Odborů 
na pol. Sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 125/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 111/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 111/2021 v předloženém znění.  
OMM - Rozpočtové opatření č. 111/2021 přijaté pojistné plnění za poškození skla výlohy na budově čp. 701, 
Nerudova ulice, Ostrov 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 126/2021 
Rozpočtová komise projednala návrh rozpočtu města na rok 2022 ve 3. čtení a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit rozpočet města na rok 2021, kde celkové navrhované příjmy města včetně financování činí 
485 763 tis. Kč a celkové výdaje činí 485 763 tis. Kč. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 127/2021 
Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a bere na vědomí plnění rozpočtu 
města za 1. – 3. čtvrtletí, kde celkové příjmy včetně financování činily 414 147 tis. Kč a celkové výdaje města 
činily 309 713 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 104 434 tis. Kč. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 128/2021 
Rozpočtová komise projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2023 – 2024 
v předloženém znění a doporučuje RM, aby doporučila ZM schválit návrh střednědobého výhledu města na 
léta 2023 – 2024 v předloženém znění. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   
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Další jednání rozpočtové komise se bude konat 29. 11. 2021 
 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 15. 11. 2021  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


