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Zápis z 8. jednání rozpočtové komise dne 22. 5. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Karla Maříková 

Pavel Možiešik 

Ing.Vladimír Palivec  

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Alexandr Holý  

Ing. Tibor Hrušovský  

Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

 

Nepřítomni:     

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:      

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2019 

3. Různé 

 

Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z21/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z21/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků, závazných ukazatelů, u ZŠ Masarykova z příspěvku na 

provoz na příspěvek na provoz atletického stadionu 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 31/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

31/2019 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun finančních prostředků z individuálních dotací na individuální dotaci pro 

organizaci Náhradním rodinám o.p.s. na realizaci projektu Chytrá zeď 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 32/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

32/2019 v předloženém znění. 

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na výkon sociální práce 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 33/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

33/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na mzdové prostředky pro odborného poradce na kotlíkové 

dotace  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  Proti:  Zdržel se:   4 
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z22/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z22/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro DK Ostrov na předfinancování dotačního projektu 

Dětský filmový festival Oty Hofmana očima českých a německých školáků formou návratné 

finanční výpomoci 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 34/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

34/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na programovou dotaci na kulturu a zájmové aktivity pro 

cizí příspěvkové organizace  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 35/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

35/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na větší opravy veřejných WC na Starém náměstí  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti:  Zdržel se:     1 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 36/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

36/2019 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt 

rozvíjíme sebe i naše žáky pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 37/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

37/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – finanční dar od KÚKK pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace na 

projekt skrývání a odkrývání očima a rukama 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 38/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

38/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na rekonstrukci nebytových 

prostor v čp. Hlavní 797 a 796 na nové pracoviště pro městskou policii 

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

 

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

rozpočtu města za 1. čtvrtletí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 94.740 tis. Kč 

a celkové výdaje města činily 74.138 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 20.602 tis. Kč. 

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

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 5. 6. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

 

 

  

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 22. 5. 2019  

 

 

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


