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Zápis z 3. jednání rozpočtové komise dne 7. 2. 2022 
 

Zahájení jednání: 7. 2. 2022    Počet přítomných členů: 3 
 
Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský – e-mail 
    Pavel Možiešik 
                                        
Omluveni:    Pavlína Lišková 

Ing. Vladimír Palivec 
Bc. Petr Kalousek 

 
Neomluveni:   Vítězslav Ullmann  

Karla Maříková 
 
Asistentka komise:            Zdeňka Jancurová 
Host:              
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komice není usnášení schopná a předložené 
materiály projednali bez usnesení. 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 8/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 03/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 03/2022 v předloženém znění.  
OFŠ - RO č. 03/2022 – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní Správy. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  3 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 9/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 04/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 04/2022 v předloženém znění.  
OMIS - RO č. 04/2022 - přesun finančních prostředků z Projektové dokumentace ke stavbám - 
projektová příprava na PD na saunu. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 10/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 05/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 05/2022 v předloženém znění.  
OFŠ - RO č. 05/20225 - přesun finančních prostředků z Nespecifikované rezervy na MŠ 
Krušnohorská - zabezpečovací zařízení budovy školky. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 11/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z08/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z08/2022 v předloženém znění. 
OFŠ – Z08/2022 - převod finančních prostředků z FRR pro MŠ Halasova Ostrov na 
předfinancování projektu - Programu rozvoje venkova ČR "Modernizace učebny" dle 
předloženého návrhu 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 12/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z09/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z09/2022 v předloženém znění. 
OMIS – Z09/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na aktualizaci 
projektové dokumentace stavby "Ostrov, Rekonstrukce Lidické ulice". 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 13/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z10/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z10/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z10/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na zhotovení 
projektové dokumentace stavby "Ostrov - Památník". 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 14/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z11/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z11/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z11/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na jednotlivé položky 
účtu "ODPADY" 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 15/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z12/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z12/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z12/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na DK - výměna oken 
a rekonstrukce fasády 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 16/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z13/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z13/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z13/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na MěK - PD na 
sanaci budovy Palác princů 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 17/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z14/2022 a doporučuje RM, aby doporučila 
ZM schválit RO č. Z14/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z14/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na ZŠ Májová - PD 
na školní družinu 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 28. 2. 2022 
 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 7. 2. 2022  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


