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Zápis z 12. jednání rozpočtové komise dne 16. 11. 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 

 

Neomluveni:     

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:      

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Návrh rozpočtu města na rok 2021 – 3. čtení 

3. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2023 

4. Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2020 

5. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 66/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 89/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

89/2020 v předloženém znění.  

OŽP – přijaté finanční prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 67/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 90/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

90/2020 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro dům kultury na 52. Dětský filmový a televizní 

festival Oty Hofmana 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 68/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 91/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

91/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup tepelného aerosolového termogenerátoru pro 

JSDH 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 69/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z44/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z44/2020 v předloženém znění.  

OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 

příspěvková organizace na rozšíření zabezpečovacího zařízení 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 7 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení rozpočtové komise č. 70/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 92/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

92/2020 v předloženém znění.  

– OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C 

pro člena JSDH Ostrov  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 71/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 93/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

93/2020 v předloženém znění.  

OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na vybavení JSDH Ostrov novými prostředky pro 

komunikaci a spojení  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 72/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 94/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

94/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý neinvestiční transfer od obce Krásný Les na zabezpečování požární ochrany  

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

  

Usnesení rozpočtové komise č. 73/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 95/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

95/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci čp. 225 Myslivna   

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 74/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 96/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

96/2020 v předloženém znění.  

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

k dobré škole III pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 75/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 97/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

97/2020 v předloženém znění.  

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

zvýšení kvality výuky III pro Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 76/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 98/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

98/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na svoz a likvidaci bioodpadu od občanů města 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 77/2020 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 99/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

99/2020 v předloženém znění.  
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OMIS – přesun finančních prostředků na údržbu zeleně ve městě 

 

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

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 78/2020 

Rozpočtová komise projednala návrh rozpočtu města na rok 2021 ve 3. čtení a doporučuje RM, 

aby doporučila ZM schválit rozpočet města na rok 2021, kde celkové navrhované příjmy města 

včetně financování činí 440 841 tis. Kč a celkové výdaje činí 440.841 tis. Kč.  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   1 

     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 79/2020 

Rozpočtová komise projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2022 – 2023 

v předloženém znění a doporučuje RM, aby doporučila ZM schválit návrh střednědobého výhledu 

města na léta 2022 – 2023 v předloženém znění.  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 80/2020 

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a bere na vědomí 

plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 

464.065 tis. Kč a celkové výdaje města činily 319.328 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 

144.737 tis. Kč. 

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

  

  

 

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 7. 12. 2020 v 16.00 hodin ve věži v 

1. patře  

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 16. 11. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


