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Zápis z 6. jednání rozpočtové komise dne 22. 6. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 7 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková 

Karla Maříková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský  

 

Nepřítomni:      

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:      

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 51/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 31/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

31/2020 v předloženém znění.  

MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program prevence kriminality 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 52/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z32/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z32/2020 v předloženém znění.  

OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ze sociálního fondu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 53/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 32/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

32/2020 v předloženém znění.  

OKSVS a MP – přesun finančních prostředků na výdaje v rámci nouzového stavu z důvodu 

COVID-19 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 54/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 33/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

33/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na kurzové rozdíly ve výdajích 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 55/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 34/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

34/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na zabezpečovací zařízení do výstavních prostor zámku a 

nákup trezoru 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 56/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 35/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

35/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z termínovaného vkladu na běžný účet města 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 36/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

36/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z běžného účtu města na termínovaný vklad 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:     

 

 

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 13. 7. 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 22. 6. 2020  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


