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Zápis z 8. jednání rozpočtové komise dne 16. 5. 2022 
 

Zahájení jednání: 16. 5. 2022    Počet přítomných členů: 4 
 
Jednání byli přítomni:     Ing. Tibor Hrušovský  

Pavlína Lišková 
    Pavel Možiešik 
                                               Vítězslav Ullmann 
                                        
 
Omluveni:    Alexander Holý  

Ing. Vladimír Palivec 
Bc. Petr Kalousek 

 
Neomluveni:                          Karla Maříková 
 
 
Host:                                       Mgr. Vladimíra Macháčková 
 
 
Program jednání:  
 

1. Rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené materiály 
projednali bez usnesení. 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 45/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 24/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 24/2022 v předloženém znění.  
RO č. 24/2022 – OFŠ – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
kulturních aktivit pro Dům kultury Ostrov na účel „Tradiční poutě" ve výši 80 000 Kč. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 46/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 25/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 25/2022 v předloženém znění.  
RO č. 25/2022 – OFŠ – Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 789 120 Kč na Dani z příjmů 
právnických osob placená městem a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 789 120 Kč na Daň z 
příjmu právnické osoby placená městem. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 47/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 26/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 26/2022 v předloženém znění.  
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RO č. 26/2022 – OSVZ - Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 5 295 500 Kč z 
neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 
sociálně - právní ochrany dětí v roce 2022 pod účelovým znakem 13024. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se:  0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 48/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 27/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 27/2022 v předloženém znění.  
RO č. 27/2022 - MP – přesun částky 30 000 Kč z MP - opravy a údržba majetku MP na MP - prevence 
kriminality - drobné dárky. 
  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se:  0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 49/2022  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 28/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. 28/2022 v předloženém znění.  
RO č. 28/2022 - OMM – Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 16 767 Kč na Přijaté pojistné 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 16 767 na Dospra - opravy. 
  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Nevyjádřil se:  0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 50/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z27/2022 a doporučuje RM schválit RO č. Z27/2022 
v předloženém znění. 
RO č. Z27/2022 – OMM – Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč na Výkup garáží v území RP 
Jáchymovská ulice - vlečka a Lidická ul. pro výstavbu komunikace. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:       3         Proti:      0        Nevyjádřil se:  1 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 51/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z28/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z28/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z28/2022 – OFŠ - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč z Financování - převod z FRR 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč na příspěvek na provoz příspěvkových 
organizací. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 52/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z29/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z29/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z29/2022 – OFŠ - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 4 000 Kč na Pomoc - uprchlíci a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2022: 1 000 Kč na MŠ Masarykova 1195 a 1199 - příspěvek na uprchlíky, 1 
000 Kč na MŠ Masarykova 1289 - příspěvek na uprchlíky, 1 000 Kč na ZŠ Májová 997 - příspěvek na 
uprchlíky a 1 000 Kč na ZŠ J. V. Myslbeka 996 - příspěvek na uprchlíky. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 53/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z30/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z30/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z30/2022 – OKSVS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 100 430 Kč na 5. mezinárodní sympozium 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 103 430 Kč na 5. Sympozium Ostrov, zahradní město - 
od antiky po současnost. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 
 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 54/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z31/2022 a nepřijala usnesení. 
RO č. Z31/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč na VO – elektrická energie. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      1         Proti:       0       Nevyjádřil se:   3 
 

 
Usnesení rozpočtové komise č. 55/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z32/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z32/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z32/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč na Hroznětínská parkoviště. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 

 
 

Usnesení rozpočtové komise č. 56/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z33/2022 a nepřijala usnesení. 
RO č. Z33/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč na Zámecký park – zvýšení atraktivity 
parku a klášterní zahrady – pěstební opatření a dosadby. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      0         Proti:       0       Nevyjádřil se:   4 

 
 

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z34/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z34/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z34/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč na Rekonstrukce Tylovy ulice. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 

 
 

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z35/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z35/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z35/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč na DK – výměna oken a rekonstrukce 
střechy. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      3         Proti:       0       Nevyjádřil se:   1 
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Usnesení rozpočtové komise č. 59/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z36/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z36/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z36/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 450 000 Kč z Financování - převod z FRR 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 450 000 Kč na ZŠ Myslbekova – šatní skříňky. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 

 
 

Usnesení rozpočtové komise č. 60/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z37/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z37/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z37/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč na Areál kláštera – opravy a udržování. 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      4         Proti:       0       Nevyjádřil se:   0 

 
 

Usnesení rozpočtové komise č. 61/2022 
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z38/2022 a doporučuje RM schválit RO  
č. Z38/2022 v předloženém znění.  
RO č. Z38/2022 – OMIS - Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč z Financování - převod z 
FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč na Ostrov, Odborů – Řešení dopravy 
v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou). 
 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise:      Pro:      1         Proti:       3       Nevyjádřil se:   0 

 
 
 
 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 1. 6. 2022 
 

 
Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
 
               Alexander Holý 
                předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 16. 5. 2022  
 
Zapsala: Mgr. Vladimíra Macháčková 


