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Zápis z 19. jednání rozpočtové komise dne 29. 11. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 5 
 
Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 
    Pavel Možiešik 
                                               Vítězslav Ullmann  

Ing. Vladimír Palivec  
Karla Maříková 

 
Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková 
 
    
    
    
Neomluveni:   Bc. Petr Kalousek 
   
      
 
Asistentka komise:            Mgr. Vladimíra Macháčková 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
Usnesení rozpočtové komise č. 129/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 112/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 112/2021 v předloženém znění.  
OMIS - rozpočtové opatření č. 112 - přesun finančních prostředků z pol. Dešťovka - vybudování nádrží na 
dešťovou vodu, ZŠ Májová - studie rozšíření školní družiny a ZŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace 
na DK - výměna oken a rekonstrukce fasády  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:    0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 130/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 113/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 113/2021 v předloženém znění.  
OFŠ - RO č. 113 - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na 
projekt Městské slavnosti – Michalská pouť a Klášterní slavnosti na Starém náměstí v prostorách klášterní 
zahrady  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 131/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 114/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 114/2021 v předloženém znění.  
OFŠ - RO č. 114 - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na 
projekt Městské slavnosti - ,,Dřevosochání v ostrovském parku"- řezbářské sympozium.  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 132/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 115/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 115/2021 v předloženém znění.  
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OMIS - rozpočtové opatření č. 115 - přesun finančních prostředků z po. MÚ – půjčovné za přístroje a nářadí, 
pronájem zamykatelné poštovní schránky na pol. Nouzový stav z důvodu Covid-19 - nákup materiálu  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 133/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 116/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 116/2021 v předloženém znění.  
OMIS - rozpočtové opatření č. 116 - přesun finančních prostředků z pol. Řešení dopravy v klidu - ulice Odborů 
na pol. Oprava a udržování autobusových zastávek  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se:  0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 134/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 117/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 117/2021 v předloženém znění.  
OFŠ - RO č. 117 - přesun finančních prostředků na Termínovaný vklad  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se:  0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 135/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 118/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 118/2021 v předloženém znění.  
OMIS - RO č. 118 - přesun finanční prostředků z pol. Dopadové plochu - opravy a udržování na pol. Svoz a 
likvidace bioodpadu z města a místních částí - občané  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:     5         Proti:    5 Zdržel se:  0 
 
 

 
Další jednání rozpočtové komise se bude konat 3. 1. 2022 

 
Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
                

        Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 29. 11. 2021  
 
Zapsala: Mgr. Vladimíra Macháčková 


