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Zápis z 19. jednání rozpočtové komise dne 2. 12. 2019 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Alexandr Holý 

    Pavel Možiešik 

Ing. Vladimír Palivec 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Ing. Tibor Hrušovský 

Bc. Petr Kalousek  

Pavlína Lišková 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková  

 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D. 

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

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

materiály projednali bez usnesení.  

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 111/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

111/2019 v předloženém znění.  

OSVZ – přesun finančních prostředků na poradenství v komunitním plánu sociálních služeb  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 112/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

112/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na měřící úsekový radar ve Stráži nad Ohří  

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 113/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

113/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup věcných darů a občerstvení pro radu města, 

komise města a návštěvy odborů 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 114/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

114/2019 v předloženém znění.  

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

využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 115/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

115/2019 v předloženém znění.  

OKSVS - účelová investiční dotace z Ministerstva vnitra na pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 116/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

116/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup jehličkových tiskáren na novou centrální 

aplikaci C227 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 117/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

117/2019 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození prostor MŠ J. V. Myslbeka 

v důsledku krupobití 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 118/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

118/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na zaplacení exekučního příkazu 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 119/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

119/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup propagačního spotřebního materiálu 

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

 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 120/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

120/2019 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na rozsáhlejší propagaci města 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 121/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

121/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na souvislé opravy chodníků ve městě 

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

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 122/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

122/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – přijaté a poskytnuté transfery v období od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019, úprava ostatních 

transferů a příspěvků a závazných ukazatelů 

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

 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 123/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

123/2019 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na havarijní opravu střechy na budově základní školy 

Myslbekova 996 po požáru 

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

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v lednu 2020 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 2. 12. 2019  

 

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


