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Zápis ze 4. jednání rozpočtové komise dne 11. 5. 2020 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Bc. Petr Kalousek  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020 

3. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 30/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 15/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

15/2020 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození budovy MDDM 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 31/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 16/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

16/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý neinvestiční transfer od obce Krásný Les na zabezpečování požární ochrany  

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 32/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 17/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

17/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na potřeby Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 33/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 18/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

18/2020 v předloženém znění.  

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2020 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 34/2020 
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 19/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

19/2020 v předloženém znění.  

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 35/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 20/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

20/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z projektové přípravy na parkoviště u tělocvičny ZŠ JVM 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 36/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 21/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

21/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z propagace města na informační tabule 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 37/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z25/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z25/2020 v předloženém znění.  

OSŽÚ – přesun finančních prostředků z FRR na pohřbení zemřelých 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 37/2020 

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2020 a bere na vědomí plnění 

rozpočtu města za 1. čtvrtletí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 100.727 tis. Kč 

a celkové výdaje města činily 89.679 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 11.048 tis. Kč. 

 

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

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 22. 6. 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 11. 5. 2020  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


