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Zápis z 5. jednání rozpočtové komise dne 1. 6. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 6 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Karla Maříková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluveni:   Pavlína Lišková 

Vítězslav Ullmann 

Nepřítomni:      

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:      

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 38/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 22/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

22/2020 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun finančních prostředků na přístup do centrální evidence exekucí 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 39/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z26/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z26/2020 v předloženém znění.  

ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek na autobusové spoje MHD 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 40/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z27/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z27/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků z FRR na program finanční podpory bytové výstavby pro 

fyzické osoby 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 41/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z28/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z28/2020 v předloženém znění.  

OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení výdajů spojených s těžbou dřeva 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 42/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 23/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

23/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na zajištění výstavy šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 43/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 24/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

24/2020 v předloženém znění.  

OMM – přesun finančních prostředků na znalecké ocenění na prodej společnosti Kabel Ostrov 

s.r.o. 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 44/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 25/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

21/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z programové dotace na kulturu a zájmové aktivity na 

konkrétní příjemce 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 45/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 26/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

26/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z rezervy pro poskytování individuálních dotací na 

konkrétní příjemce 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 46/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 27/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

27/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na vytvoření nespecifikované rezervy pro potřeby města 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 47/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 28/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

28/2020 v předloženém znění.  

ORÚP – přesun finančních prostředků na příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov v rámci 

Programu regenerace MPZ a MPR 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 48/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 29/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

29/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – daň z příjmů právnických osob za rok 2019 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 49/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z29/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z29/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup ochranného materiálu v rámci 

nouzového stavu z důvodu COVID-19 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 50/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 30/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

30/2020 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt 

využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:     
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Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 22. 6. 2020 v 16.00 hodin na 

zámku v zastupitelském sále v 1. patře číslo dveří B. 2. 4  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 1. 6. 2020  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


