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Zápis z 17. jednání rozpočtové komise dne 1. 11. 2021 
 

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

Ing. Tibor Hrušovský 
    Pavel Možiešik 
                                               Vítězslav Ullmann  

Pavlína Lišková 
 
Omluveni:   Ing. Vladimír Palivec 
    
Neomluveni:   Bc. Petr Kalousek 

Karla Maříková    
 
Asistentka komise:            Zdeňka Jancurová 
Host:              Mgr. Vladimíra Macháčková 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
Usnesení rozpočtové komise č. 113/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 98/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 98/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků z řádku Lovecký zámeček – PD na rekonstrukci na řádek 
Nákup ostatních služeb – nucené odtahy 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     
 
Usnesení rozpočtové komise č. 114/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 99/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 99/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků z řádku Souvislé opravy chodníků na řádek Opravy a 
údržba dopravního značení 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 115/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 100/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 100/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků z řádku Souvislé opravy chodníků na řádek Opravy a 
údržba vozovek ve městě a v přilehlých částech 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 116/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 101/2021 a doporučuje RM schválit RO  
č. 101/2021 v předloženém znění.  
OMIS – přesun finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2021 z důvodu uhrazení pořízení 
a instalace nového městského mobiliáře a na opravy herních prvků na dětských hřištích. Finanční 
prostředky budou převedeny z řádku Dopadové plochy – opravy a udržování 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
 
Usnesení rozpočtové komise č. 117/2021  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 102/2021 a doporučuje RM schválit RO  
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č. 102/2021 v předloženém znění.  
MP - Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra byla Městské 
policii Ostrov poskytnuta dotace ve výši 255.000 Kč na krytí výdajů spojených s projektem Ostrov 
- rozšíření MKDS - 2021, proto prosím o vytvoření tohoto rozpočtového opatření v souladu s 
poskytnutou dotací. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 15. 11. 2021 
 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 1. 11. 2021  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


