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Zápis z 8. jednání rozpočtové komise dne 27. 7. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 3 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Bc. Petr Kalousek  

    Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský 

Pavlína Lišková  

Vítězslav Ullmann 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

Pavel Možiešik 

 

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. 39/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

39/2020 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na projekt 

Veřejné informační služby knihoven z podprogramu VISK 3 na rok 2020 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 40/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

40/2020 v předloženém znění.  

ORÚP - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 41/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

41/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 42/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

42/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace  

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

  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 43/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

43/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotaci pro Biatlon klub Ostrov  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:     
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 44/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

44/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na zabezpečovací zařízení výstavních prostor 

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

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 45/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

45/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na opravu a odstranění nevyhovujícího odhlučnění stěn a 

stropů v ZUŠ 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 46/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

46/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci slaboproudých rozvodů v ZUŠ 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z33/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z33/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na odpisy pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvková organizace  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z34/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z34/2020 v předloženém znění.  

OMM – příjmy z prodeje pozemků a výdaje na poskytování služeb elektronických komunikací 

Kabel Ostrov s.r.o.  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z35/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z35/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – zařazení příjmů z fondu budoucnosti a zařazení výdajů na investiční půjčené prostředky 

Obci Pernink na nákup nemovitosti pro lékaře  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 47/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

47/2020 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: 3 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 48/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

48/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků opravy kašen na Mírovém náměstí 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 49/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

49/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotaci pro DTO CZ s.r.o. Ostrava 

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

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 10. 8. 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 27. 7. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


