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Zápis ze 14. jednání rozpočtové komise dne 4. 9. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Bc. Petr Kalousek 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský  

    Pavlína Lišková 

Vítězslav Ullmann 

 

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 přeložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 82/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

82/2019 v předloženém znění.  

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

prospěšných prací (VPP)  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 83/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

83/2019 v předloženém znění.  

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

prospěšných prací (VPP)  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z31/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z31/2019 v předloženém znění. 

OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na sympozium Schlikové známí i neznámí a jejich 

vliv na dějiny světového peněžnictví 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z32/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z32/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení měřícího radaru v obci Stráž 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 84/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

84/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na přepracování projektové dokumentace na akci areál 

integrovaného záchranného systému – jednotka sboru dobrovolných hasičů 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 85/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

85/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci vnitrobloku na 9. etapě 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 86/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

86/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na okružní křižovatku ulic Masarykova - Lidická 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 87/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

87/2019 v předloženém znění.  

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

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 88/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

88/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na herní prvky do ulice Nerudovy 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 89/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

89/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na hřiště na míčové sporty 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 90/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

90/2019 v předloženém znění.  

ORÚP – přesun finančních prostředků na vrácení finančních prostředků z projektu Optimalizace 

postupů ve veřejné správě  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z33/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z33/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na vývoz odpadkových košů 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 91/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

91/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci v rámci dotačního projektu 

dešťovka 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z34/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z34/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý peněžitý dar na výrobu sborníku z mezinárodního historického sympozia 

významné ženy Ostrova 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z35/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z33/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – převedení finančních prostředků z fondu města na základní běžný účet na krytí investičních 

výdajů realizovaných do konce roku 2019 

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

 

 

 

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 16. 9. 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 4. 9. 2019  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


