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Zápis z 4. jednání rozpočtové komise dne 28. 2. 2022 
 

Zahájení jednání: 28. 2. 2022    Počet přítomných členů: 4 
 
Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský  
    Pavel Možiešik 
    Vítězslav Ullmann 
                                        
Omluveni:    Pavlína Lišková 

Ing. Vladimír Palivec 
Bc. Petr Kalousek 

 
Neomluveni:   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. 18/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 06/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 06/2022 v předloženém znění.  
OFŠ - RO 06/2022 přesun z Nespecifikované rezervy na ZUŠ Ostrov - vrácení dotace z MŠMT na OP: Výzkum, 
vývoj a vzdělávání z roku 2021 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  4 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 19/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 07/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 07/2022 v předloženém znění.  
RO č. 07 - OKSVS - žádost o zařazení příjmů do rozpočtu - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 20/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 08/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 08/2022 v předloženém znění.  
RO č. 08 - OKSVS - žádost o zařazení příjmů do rozpočtu - NI příspěvek z úřadu práce na VPP 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 21/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 09/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 09/2022 v předloženém znění. 
OFŠ - RO 09/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků z PD na různé opravy na Odstranění části objektu 
koupaliště Ostrov 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 22/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 10/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 10/2022 v předloženém znění. 
OFŠ - RO 10/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků Příkazní odměna na Svoz a likvidace bioodpadu z 
města a místních částí – občané 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 23/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 11/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 11/2022 v předloženém znění. 
OMIS - RO 11/2022 - přesun finančních prostředků z Projektová dokumentace ke stavbám - projektová 
příprava na PD - Sportovní hala - rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 24/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 12/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 12/2022 v předloženém znění. 
RO č. 12/2022 - OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro MŠ 
Palackého 1045, příspěvková organizace 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 25/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 13/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 13/2022 v předloženém znění. 
OFŠ - RO 13/202 - Vrácení nevyčerpané dotace - ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 26/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 14/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 14/2022 v předloženém znění. 
OFŠ - RO 14/2022 - Přijaté pojistné plnění na opravu škod na DK Ostrov 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 27/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 15/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 15/2022 v předloženém znění. 
RO č. 15/2022 - OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ a 
MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 28/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z15/2022 a doporučuje RM, aby doporučila ZM 
schválit RO č. Z15/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z15/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů Koupaliště - rekonstrukce velkého 
bazénu 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 29/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z16/2022 a doporučuje RM, aby doporučila ZM 
schválit RO č. Z16/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z16/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů NP - Dospra - teplo ÚT, NP - 
Dospra - TUV, NP - Dospra - elektrická energie ve spol. prostorách, Dospra - elektrická energie (osvětlení 
společných prostor) 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 0 Proti: 4 Nevyjádřil se: 0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 30/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z17/2022 a doporučuje RM, aby doporučila ZM 
schválit RO č. Z17/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z17/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů Ostrov, Odborů - Řešení dopravy 
v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou) 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 31/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z18/2022 a doporučuje RM, aby doporučila ZM 
schválit RO č. Z18/2022 v předloženém znění. 
OMIS - Z18/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na Generel dopravy, na Generel 
zeleně a na Architektonická studie - rozšíření kapacity ZUŠ 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 0 Proti: 0 Nevyjádřil se: 4 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 32/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z19/2022 a doporučuje RM, aby doporučila ZM 
schválit RO č. Z19/2022 v předloženém znění. 
OFŠ - Z19/2022 - přesun finančních prostředků z FRR na Příspěvek z FRR pro obyvatele Ukrajiny 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se: 0 
 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 14. 3. 2022 
 

 
Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 28. 2. 2022  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


