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Zápis z 11. jednání rozpočtové komise dne 10. 7. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 6 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

    Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Vítězslav Ullmann 

    Karla Maříková 

 

Nepřítomni:    

 

Asistentka komise:  Ing. Alena Niklová, Ph.D 

Host:      

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 65/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 59/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

59/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na potřeby Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 66/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 60/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

60/2019 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození dopravního značení, sloupů 

veřejného osvětlení a střešní krytiny na budově ZUŠ Masarykova vzniklé při vichřici 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 67/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 61/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

61/2019 v předloženém znění. 

OMIS – přesun finančních prostředků na PD k opravám MŠ 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 68/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 62/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

62/2019 v předloženém znění.  

MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací (VPP) u městské policie  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:   0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 69/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 63/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

63/2019 v předloženém znění.  

MP – přesun finančních prostředků na kyberšikanu na spoluúčast města 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 70/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 64/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

64/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na PD na vstup do oranžerie v městské knihovně 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 71/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 65/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

65/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od ZŠ Masarykova 1289, příspěvková organizace  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:       0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 72/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 66/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

66/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na dětské hřiště 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:       0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 73/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 67/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

67/2019 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na modernizaci 

učebny z programu VISK 3 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:    0    

 

Usnesení rozpočtové komise č. 74/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 68/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

68/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:       0 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 75/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 69/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

69/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském 

kraji od MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:      0  

 

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  
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Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 10. 7. 2019  

 

Zapsala: Ing. Alena Niklová, Ph.D. – asistentka rozpočtové komise 


