
 1 

Zápis z 10. jednání rozpočtové komise dne 14. 9. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

     

Omluveni:   Bc. Petr Kalousek  

Ing. Tibor Hrušovský 

Karla Maříková  

Vítězslav Ullmann 

 

Nepřítomni:  

     

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:      

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 57/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

57/2020 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální dotaci organizaci Linka bezpečí,  z.s. na 

telefonickou krizovou pomoc 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:    1 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 58/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

58/2020 v předloženém znění.  

MP – přesun finančních prostředků ze senior expresu na městskou policii 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 59/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

59/2020 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: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 60/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

60/2020 v předloženém znění.  

ORÚP – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na obnovu 

kulturních památek v MPZ Ostrov  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    

  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 61/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

61/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na opravu školního bazénu v ZŠ Masarykova 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 62/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

62/2020 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: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 63/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

63/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na předfinancování dotačního titulu z EU na vybudování 

dvou nádrží na vodu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 64/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

64/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na volnočasový areál Mattoni – 1. etapa regenerace 

bývalých kasáren 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 65/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

65/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotaci Konfederaci politických vězňů ČR 

na zabezpečení objektu Rudé věže smrti 

 Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 66/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

66/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 

zastupitelstev krajů 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 5. 10. 2020 v 16.00 hodin 

v zasedací síni rady města v 1. patře  

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 14. 9. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


