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Zápis z 18. jednání rozpočtové komise dne 13. 11. 2019 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec  

 

Omluveni:   Pavlína Lišková 

Vítězslav Ullmann 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2019 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2. čtení 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2022 

5. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 107/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 106/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

106/2019 v předloženém znění.  

OKSVS - účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce na vyhrazené společensky účelné pracovní 

místo z operačního programu zaměstnanost 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 108/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 107/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

107/2019 v předloženém znění.  

OŽP - neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí na výdaje v rámci Programu 

péče o krajinu  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 109/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 108/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

108/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 110/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z36/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z36/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR na investiční dotace fyzickým osobám z programu 

podpora změny způsobu vytápění na ekologická paliva 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:     
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Usnesení rozpočtové komise č. 111/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z37/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z37/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – navýšení daňových příjmů na SW licence na měřící úsekový radar 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 112/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z38/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z38/2019 v předloženém znění.  

OMIS – navýšení příjmů a přesun finančních prostředků na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v 

Květnové 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 113/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z39/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z39/2019 v předloženém znění.  

OMIS – navýšení příjmů u daně z příjmů fyzických osob na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci 

v Horním Žďáru  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 114/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 109/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

109/2019 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: 5 Proti:  Zdržel se:     

 

Usnesení rozpočtové komise č. 115/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 110/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

110/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení projektové dokumentace na měřící úsekový 

radar ve Stráži nad Ohří  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 116/2019 

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2019 a bere na vědomí 

plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 

443.401 tis. Kč a celkové výdaje města činily 304.569 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 

138.832 tis. Kč. 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 117/2019 

Rozpočtová komise projednala návrh rozpočtu města na rok 2020 ve 3. čtení a doporučuje RM, 

aby doporučila ZM schválit návrh rozpočet města na rok 2020, kde navrhované příjmy města 

včetně financování činí 488 534 tis. Kč a výdaje 488 534 tis. Kč.  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 118/2019 

Rozpočtová komise projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2021 – 2022 

v předloženém znění a doporučuje RM, aby doporučila ZM schválit návrh střednědobého výhledu 

města na léta 2021 – 2022 v předloženém znění.  

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

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 2. 12. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.45 hodin. 

 

 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

 

V Ostrově dne 13. 11. 2019  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


