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Zápis ze 17. jednání rozpočtové komise dne 29. 10. 2019 
 

Zahájení jednání: 14,30 hodin    Počet přítomných členů: 7 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Karla Maříková  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec  

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Pavlína Lišková 

 

Nepřítomni:     

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2. čtení 

3. Různé 

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 102/2019 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 104/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

104/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na zajištění el. příkonu na přemístění veřejného WC ze 

Starého náměstí na autobusový terminál na mírovém náměstí 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 103/2019 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 105/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

105/2019 v předloženém znění.  

OŽP – neinvestiční účelová dotace z Ministerstva životního prostředí na výdaje v rámci Programu 

péče o krajinu 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 104/2019 – usnesení nebylo přijato 

 

Rozpočtová komise projednala návrh paní Liškové, která obdržela informaci od ředitele 

příspěvkové organizace Mgr. Fouse ze ZŠ a MŠ J. V. Myslbekova a žádá: 

 

- pro ZŠ a MŠ JVM Ostrov zvýšit příspěvek na provoz do rozpočtu na rok 2020 o 150 tis. 

Kč na podporu inkluzivního vzdělávání 
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Zdůvodnění ředitele Mgr. Fouse:  

 

Dobrý den, 

v minulosti se inkluzivní vzdělávání dětí a žáků zajišťovalo zvýšeným normativem na žáka a 

příspěvkem z rezervy rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Z těchto zdrojů se 

financovali asistenti pedagoga, zajištění reedukací žáků a také se z těchto peněz odměňovali 

učitelé, kteří v hodinách vzdělávali žáky s nějakým postižením, případně zajišťovali tuto péči i za 

přítomnosti asistenta pedagoga, což na vyučující kladlo zvýšené nároky. V posledních letech 

tohoto způsobu financování, v souvislosti s nárůstem asistentů pedagoga v našem kraji, krajská 

rezerva přestávala stačit a i přes nadstandardní přístup Karlovarského kraje bylo peněz na 

asistenty a pedagogy málo. Škola musela část mzdových prostředků vzniklých z navýšených 

normativů vrátit kraji (např. v roce 2015 jsme vraceli 600 tis. Kč). Z toho důvodu jsme požádali 

našeho zřizovatele, aby nám pro rok 2016 pomohl finanční částkou ve výši 300 000,- Kč. Tato 

pomoc pokračovala i v dalších letech 2017 – 300 tis. Kč, 2018 a 2019 – 150 tis. Kč. V souvislosti 

s novým financování inkluzivního vzdělávání nastala následující situace: Asistenti pedagoga 

jsou plně hrazeni ze státního rozpočtu, hodiny reedukace, na které musí žáci docházet, jsou 

rovněž plně placeny ze státního rozpočtu. Peníze navíc pro pedagogy, kteří se žákům věnují, 

již ale nedostáváme. Nejsme tedy již v situaci, kdy by nám peníze přímo scházely. Nicméně 

rádi bychom zařadili nějakého asistenta do vyšší platové třídy (v souvislosti s vyššími nároky 

na jeho práci) a zároveň bychom chtěli finančně ocenit velice náročnou práci třídních učitelů 

a ostatních pedagogů. Na toto už nám ale peníze ze státního rozpočtu nestačí a museli 

bychom to udělat na úkor ostatních pracovníků školy. Rádi bychom zohlednili fakt, že naše 

škola zajišťuje inkluzivní vzdělávání v mnohem větší míře než školy ostatní. Z toho důvodu 

jsme žádali zřizovatele o částku 150 000,- Kč na rok 2020. Tomuto požadavku ale nebylo 

vyhověno. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 105/2019 – usnesení nebylo přijato 

 

Rozpočtová komise projednala návrh paní Liškové, která obdržela informaci od ředitele 

příspěvkové organizace DK Ostrov Ing. Očenáška a žádá: 

 

- pro DK Ostrov zvýšit příspěvek na provoz do rozpočtu na rok 2020 o 200 tis. Kč na 

zajištění akcí pro veřejnost 

 

Zdůvodnění ředitele Ing. Očenáška: 

z ústního jednání s ředitelem DK vyplynulo, že pro naše město jsou velmi významné akce menšího 

charakteru např. taneční večery pro seniory a další menší akce pro občany města, které byly 

zohledněny ve výhledu rozpočtu DK pro roky 2020, 2021, avšak v 1. čtení zohledněny nebyly. 

Aby tyto menší tematické akce mohly být pro občany města realizovány, musí být na ně v 

rozpočtu finanční příspěvek. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 106/2019 

 

Rozpočtová komise projednala návrh rozpočtu města na rok 2020 ve 2. čtení a bere tento návrh 

na vědomí, kde navrhované příjmy města včetně financování činí 482 940 tis. Kč a výdaje 482 

940 tis. Kč.  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:    2 
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Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v úterý 13. 11. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 15.00 hodin. 

 

 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

 

V Ostrově dne 29. 10. 2019  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


