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Zápis z 13. jednání rozpočtové komise dne 7. 12. 2020 
 

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

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Neomluveni:   Karla Maříková 

  

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. 99/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

99/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na potřeby Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 100/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

100/2020 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: 3 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 101/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

101/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektové práce na volnočasový areál Mattoni 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 102/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

102/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup dvou souprav historického porcelánu zn. PULS 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 103/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

103/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přijaté a poskytnuté transfery v období od 3. 12. 2020 do 31. 12. 2020, úprava ostatních 

transferů a příspěvků a závazných ukazatelů  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:     
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 104/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

104/2020 v předloženém znění.  

MP – účelová investiční dotace z Ministerstva vnitra na rozšíření kamerového dohlížecího 

systému  

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

      

  

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v roce 2021  

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 7. 12. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


