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Zápis z 9. jednání rozpočtové komise dne 5. 6. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 6 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Ing.Vladimír Palivec  

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:    Ing. Tibor Hrušovský  

  

Nepřítomni:    Karla Maříková 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:     Ing. Alena Niklová, Ph.D. 

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 52/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 39/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

39/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 53/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 40/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

40/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky ulic 

Jáchymovská - Hroznětínská  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 54/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 41/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

41/2019 v předloženém znění. 

OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci na úpravu ulice Hroznětínská 

pod mostem 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 55/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 42/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

42/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny na vozidle Toyota 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení rozpočtové komise č. 56/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 43/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

43/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na instalaci banneru na štít domu čp. 35 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z23/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z23/2019 v předloženém znění.  

OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení výdajů spojených s těžbou dřeva 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z24/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z24/2019 v předloženém znění.  

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na parkoviště u tělocvičny ZŠ v Myslbekově ulici  

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

 

OMIS – převod finančních prostředků z FRR na rozšíření sportovní haly TJ Ostrov 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se:      

 

Usnesení rozpočtové komise č. 59/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 44/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

44/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na odvoz deponie z Karlovarské ulice 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 60/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 45/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

45/2019 v předloženém znění.  

MP – přesun finančních prostředků na celostátní setkání preventistů městských policií 2019 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 61/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z25/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z25/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý dar na realizaci kulturních akcí pro město Ostrov a DK Ostrov 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 62/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z26/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z26/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na mezinárodní sympozium – výročí J. O. Schlika 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 63/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 46/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

46/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální dotaci na Kulturní léto 2019 v Ostrově   

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti:  Zdržel se:        
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Usnesení rozpočtové komise č. 64/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 47/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

47/2019 v předloženém znění.  

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro dům kultury na 51. Dětský filmový 

a televizní festival Oty Hofmana  

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

 

 

Různé: 

 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 18. 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 5. 6. 2019  

 

 

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


