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Zápis z 2. jednání rozpočtové komise dne 16. 1. 2023 
 

Zahájení jednání: 16. 1. 2023    Počet přítomných členů:  5 
 
Jednání byli přítomni:     Ing. Jaroslav Kazatel 
    Ing. Marek Poledníček 
    Bc. Romana Svobodová 
    Vítězslav Ullmann 
    Daniel Oriabinec 
 
Omluveni:    Petr Jíra 
    Ing. Vladimír Palivec 
  
    
Neomluveni:     
 
Asistentka komise:            Zdeňka Jancurová            
 
Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
Usnesení rozpočtové komise č. 4/2023  
Rozpočtová komise bere na vědomí přesuny provedená na základě podpisu starostou města: 
 
Přesun č. 6/2023 
MP – přesun z MÚ - kontrola hospodaření města, daňový poradce na Úhrady sankcí jiným 
rozpočtům - realizace akce "B. j. 18 - PB - KoDus Ostrov" ve výši 3000 Kč. 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 5/2023  
Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 1/2023 
OFŠ - rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 6/2023 
Rozpočtová komise bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2023 
ORÚP - vrácení nevyčerpané dotace – Expozice porcelánu ve výši 140 000 Kč. 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Rozpočtová komise požaduje předložit rozpočet na tuto akci a informaci, které náklady z 
rozpočtu nebyly vyčerpány a proč nebyly vyčerpány. 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 7/2023 
Rozpočtová komise bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2023 
OFŠ - vrácení průtokové dotace DK – Příprava expozice Kaple sv. Anny v Posvátném okrsku 
v Ostrově 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Rozpočtová komise požaduje předložit rozpočet na tuto akci a informaci, které náklady z 
rozpočtu nebyly vyčerpány a proč nebyly vyčerpány. 
 
Usnesení rozpočtové komise č. 8/2023 
Rozpočtová komise schvaluje navrhované termíny konání rozpočtové komise (viz. příloha 
zápisu) 
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Usnesení rozpočtové komise č. 9/2023 
Rozpočtová komise bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2023 
DOSPRA - přijatá dotace z KÚKK na náklady za služby pro uprchlíky  
Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 1. 2. 2023 
 

 
 
               Ing. Jaroslav Kazatel 
                   předseda rozpočtové komise 
 
 
V Ostrově dne 16. 1. 2023  
 
Zapsala: Zdeňka Jancurová 


