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Zápis ze 7. jednání rozpočtové komise dne 6. 5. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Ing. Tibor Hrušovský  

Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Alexandr Holý  

Ing.Vladimír Palivec  

 

Nepřítomni:    Karla Maříková 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:     Ing. Alena Niklová, Ph.D. 

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 45/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z18/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z18/2019 v předloženém znění.  

OŽP – převod finančních prostředků z FRR na pěstební činnost 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 46/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z19/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z19/2019 v předloženém znění.  

MP – převod finančních prostředků z FRR na platy asistentů prevence kriminality včetně odvodů 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 47/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z20/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z20/2019 v předloženém znění. 

OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 

příspěvková organizace na pořízení herních prvků na zahradu MŠ Masarykova 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 48/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 27/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

27/2019 v předloženém znění.  

OMSIS – přesun finančních prostředků z projektové přípravy ke stavbám na úpravu PD na 

pracovní díly v ZŠ Májová 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení rozpočtové komise č. 49/2019 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 28/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

28/2019 v předloženém znění.  

OMM – přesun finančních prostředků z vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu na znalecké 

ocenění společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    4 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 50/2019  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 29/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

29/2019 v předloženém znění.  

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2019 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 51/2019 – usnesení nebylo přijato 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 30/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

30/2019 v předloženém znění.  

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2019 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se       1 

 

Různé: 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 22. 5. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 6. 5. 2019  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


