
 1 

Zápis z 2. jednání rozpočtové komise dne 19. 2. 2020 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský 

Ing. Vladimír Palivec 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 3/2020 

Rozpočtová komise projednala konkretizaci rozpočtového opatření č. 122/2019 a doporučuje RM 

schválit RO č. 122/2019 v předloženém znění.  

Konkretizace rozpočtového opatření č. 122/2019 – OFŠ – zařazení transferů, změna u přijatých 

a poskytnutých transferů a závazných ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb.  

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 4/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 1/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

1/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na vratku nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2021  

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 5/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 2/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

2/2020 v předloženém znění.  

MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací (VPP) u městské policie 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 6/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 3/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

3/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – NI a INV dotace ze Státního fondu životního prostředí na výměnu nevyhovujících kotlů na 

pevná paliva za nový ekologický zdroj tepla formou bezúročné půjčky pro zájemce o kotlíkovou 

dotaci 

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 7/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z2/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z2/2020 v předloženém znění.  

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na nákup myček do školních jídelen 

 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 8/2020 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 4/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

4/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na vratku splátek za půdní vestavbu – úroků na základně 

usn. ZM č. 22/20  

 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  Proti: 4 Zdržel se:    1 

 

Různé: 

Předseda komise navrhl změnu termínu jednání rozpočtové komise na pondělí od 16 hodin a 

přítomní členové s tím souhlasili. 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 9. 3. 2020 v 16.00 hodin na 

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

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 19. 2. 2020  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


