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Zápis z 11. jednání rozpočtové komise dne 5. 10. 2020 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková  

 

Neomluveni:    Karla Maříková  

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Návrh rozpočtu města na rok 2021 – 1. čtení 

3. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 67/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

67/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na nové výsadby okolo nového dětského hřiště v Severní 

ulici 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 59/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 68/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

68/2020 v předloženém znění.  

MP – přijatá účelová dotace z Karlovarského kraje na projekt strážník Pavel 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 60/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 69/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

69/2020 v předloženém znění.  

MP – přijatá účelová dotace z Karlovarského kraje na projekt kyberšikana 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 61/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z39/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z39/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v Květnové 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení rozpočtové komise č. 62/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 70/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

70/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ a MŠ 

Myslbekova 996, příspěvková organizace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 63/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 71/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

71/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro MŠ 

Palackého 1045, příspěvková organizace  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 64/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 72/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

72/2020 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková 

organizace na projekt Loučení s prázdninami 2020 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 65/2020 

Rozpočtová komise projednala návrh rozpočtu města na rok 2021 v 1. čtení a bere tento návrh na 

vědomí, kde navrhované příjmy města bez financování činí 391 649 tis. Kč a výdaje 400 141 tis. 

Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je -8 492 tis. Kč. Tento rozdíl je krytí částečným zapojením 

výsledku hospodaření ve výši 8. 492 tis. Kč.   

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

 

 

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 19. 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 5. 10. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


