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Zápis ze 4. jednání rozpočtové komise dne 11. 3. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 7 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý  

Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Ing.Vladimír Palivec  

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Karla Maříková 

 

Nepřítomni:      

 

Asistentka komise:  zastupující asistentka Ing. Alena Niklová, Ph.D. 

 

Host:          

         

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 14/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 10/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

10/2019 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození skla výlohy v budově čp. 711 a 

za poškození čp. 1031/13 v důsledku vody vytékající z vodovodního zařízení 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 15/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 11/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

11/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun z programové dotace na kulturu a zájmovou aktivitu na vítání občánků 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 16/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 12/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

12/2019 v předloženém znění. 

OKSVS – přesun z rezervy pro poskytování individuálních dotací na příspěvek pro MAS Krušné 

hory o.p.s. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 17/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 13/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

13/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun z rezervy pro poskytování individuálních dotací na příspěvek pro Autobusy 

Karlovy Vary a.s. na cyklodopravu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:   1 
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Usnesení rozpočtové komise č. 18/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 14/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

14/2019 v předloženém znění.  

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

využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvková organizace 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 19/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 15/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

15/2019 v předloženém znění.  

OSMM – přesun finančních prostředků z demontáže zídek na výměnu písku v mateřských školách 

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

 

 

 

 

Různé: 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 27. března 2019 v 16.00 hodin na zámku ve 

věži v 1. patře číslo dveří A. 2. 32  

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 17.00 hodin. 

 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 11. 3. 2019  

 

 

Zapsala: Ing. Alena Niklová – zastupující asistentka rozpočtové komise 


