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Zápis z 13. jednání rozpočtové komise dne 21. 8. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský 

Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Bc. Petr Kalousek 

    Pavlína Lišková 

    Karla Maříková 

 

Nepřítomni:    

 

Asistentka komise:  Ing. Alena Niklová, Ph.D, zástup 

Host:      

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019 

3. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 76/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z29/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z29/2019 v předloženém znění.  

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

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 77/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 73/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

73/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – vrácení nevyčerpané přijaté účelové dotace z Ministerstva financí na volby do 

Evropského parlamentu  

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 78/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 74/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

74/2019 v předloženém znění. 

OMIS – přesun finančních prostředků na výstavbu nových stání na nádoby a separovaný odpad 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 79/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 75/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

75/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na poplatky za nákup energií pro město Ostrov na burze 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:    
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Usnesení rozpočtové komise č. 80/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 76/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

76/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na úhradu tepla v neobsazených bytech za rok 2018 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 82/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 77/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

77/2019 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun finančních prostředků na přístup do centrální evidence exekucí 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 83/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 78/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

78/2019 v předloženém znění.  

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

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 84/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 79/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

79/2019 v předloženém znění.  

OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2019 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 85/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z30/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z30/2019 v předloženém znění.  

OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ze sociálního fondu 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 86/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 80/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

80/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na drobné opravy v ZŠ Májová 

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

 

Usnesení rozpočtové komise č. 87/2019 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 81/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

81/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na úpravu dopravního značení 

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

 

 

 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 88/2019 

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

rozpočtu města za 1. pololetí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 317.994 tis. Kč 

a celkové výdaje města činily 182.664 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 135.350 tis. Kč. 

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

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 4. 9. 2019 v 16.00 hodin na 

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

 

  

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

              Ing. Vladimír Palivec 

           zastupující předsedu rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 21. 8. 2019  

 

Zapsala: Ing. Alena Niklová, Ph.D. – zastupující asistentka rozpočtové komise 


