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Zápis z 10. jednání rozpočtové komise dne 17. 6. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 3 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Pavlína Lišková  

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský  

Bc. Petr Kalousek 

Pavel Možiešik 

Ing.Vladimír Palivec  

 

Nepřítomni:    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. 48/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

48/2019 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození pronajatých prostor v čp. 799 

Brigádnická ulice 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 49/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

49/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD pro zázemí psího útulku 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 50/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

50/2019 v předloženém znění. 

OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na pořádání mezinárodního historického sympozia 

Schlikové známí i neznámí  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 51/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

51/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD  

na veřejné WC na autobusovém terminálu na Mírovém náměstí  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:    
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 52/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

52/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na hřiště na míčové sporty u Kulaté báby 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 53/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

53/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na technické zhodnocení v kostele zvěstování panny Marie 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 54/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

54/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – NI účelová dotace z rozpočtu KÚKK pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková 

organizace na projekt soukání 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 55/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

55/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na poplatky za nákup energií pro město Ostrov na burze 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 56/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

56/2019 v předloženém znění.  

MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program kyberšikana – vzdělávání 

veřejnosti 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 57/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

57/2019 v předloženém znění.  

MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program domovník - preventista 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 58/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

58/2019 v předloženém znění.  

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

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

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 24. 7. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

  

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 17. 6. 2019  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


