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Zápis z 3. jednání rozpočtové komise dne 9. 3. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluveni:   Pavlína Lišková 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

Vítězslav Ullmann 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 9/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z3/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z3/2020 v předloženém znění.  

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy bytů a NP, na navýšení mandátní odměny, 

na zúčtovatelné služby a na příspěvek do fondu oprav SVJ u bytů v správě Dospry 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 10/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z4/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z4/2020 v předloženém znění.  

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy bytů  

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 11/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z5/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z5/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové hospodářství 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 12/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z6/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z6/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci malých bazénů na koupališti 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 13/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z7/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z7/2020 v předloženém znění.  
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MP – přesun finančních prostředků z FRR na platy a odvody strážníků na obsluhu úsekového 

měření rychlosti v obci Stráž nad Ohří 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 14/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z8/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z8/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci a vybavení učeben technických a 

řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti v základních školách v Ostrově 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 15/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z9/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z9/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 16/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z10/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z10/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na projektové dokumentace na rekonstrukce 

komunikací ve městě 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 17/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z11/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z11/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci tělocvičen na ZŠ Májová 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 18/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z12/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z12/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu rybníků 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 19/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z13/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z13/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na dokončení dětského hřiště u Tesca 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 20/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z14/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z14/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu skateparku 
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Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 21/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z15/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z15/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na platy a odvody pojistného na čtyři nová 

pracovní místa týkající se řešení přestupků v dopravě 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 22/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z16/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z16/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na navýšení odměn členům ZM 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 23/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z17/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z17/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup krmiva a ostatního materiálu pro potřeby 

psího útulku z přijatých darů v roce 2019 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 24/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 6/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

6/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun z rezervy pro poskytování individuálních dotací na příspěvek pro MAS Krušné 

hory o.p.s. a pro Autobusy Karlovy Vary a. s.  

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 25/2020 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 7/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

7/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků z rezervy na přímé výdaje a zahraniční cesty PO na náklady 

ZŠ na cestovné pedagogů a žáků a inkluzi  

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 2 Proti:  Zdržel se:    3 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 26/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 8/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

8/2020 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun z individuální dotace na NI transfer pro Zařízení následné rehabilitační a 

hospicové péče pro p. o. Nejdek na provoz lůžek dlouhodobé paliativní péče 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 27/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 9/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

9/2020 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun z programových dotací na podporu a rozvoj sociálních služeb na konkrétní 

příjemce 
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Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 28/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 10/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

9/2020 v předloženém znění.  

OKSVS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací (VPP)  

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 29/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 11/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

11/2020 v předloženém znění.  

OKSVS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací (VPP) spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 

fondu 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Různé: 

 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 30. 3. 2020 v 16.00 hodin na 

zámku ve věži v 1. patře číslo dveří A. 2. 32  

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 17.00 hodin. 

 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 9. 3. 2020  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


