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497534612021 msh Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 14.10.2021Liptáková

497534952021 msm Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace 04.10.2021Dudová

497535332021 msp Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 12.10.2021 FKSP - rozdíl mezi fondem a 
finančním krytím je 9 145,- Kč z 
důvodu pravidelného 2% přídělu ze 
mzdových prostředků za měsíc září 
2021

Hana Premusová

497535092021 msk Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace 20.10.2021Kulhavá

497533472021 zs1 Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 05.11.2021Čížková Hana

497533712021 zs3 Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 22.10.2021 Součástí hospodářského výsledku je 
4535,60 Kč - zůstatek daru testy.

Vopatová 
Knothová

497533632021 zs5 Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 
organizace

18.10.2021Jeřábková 
Stanislava

497536062021 zus Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace 13.07.2021 IF částka 79 023,00 z ESF.Radka Jasanská

477000092021 ddm Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace 19.10.2021Ulovcová Lenka
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005201362021 dko Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace 04.11.2021 Komentář k čerpání rozpočtu za 
3.Q/2021                                            
                                                          
                                                          
       Ve třetím čtvrtletí došlo 
překročení nákladů na opravu a 
udržování ve výši 405.114,-- Kč na 
středisku DK, toto překročení je 
částečně pokryto dotací z 
Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek ve výši 
220.000,-- Kč. Na středisku Klášter 
došlo k přečerpání nákladů na 
opravu a udržování ve výši 34.726,-- 
Kč. Na vyrovnání položky opravy a 
udržování budeme žádat Radu 
města o to o přesun z řádku Náklady 
na zajištění služeb ve výši 500.000,-- 
Kč. Ve třetím čtvrtletí DK čerpá 
dotaci od Úřadu práce pro 
dlouhodobě nezaměstnané pro dva 
zaměstnance. Dotace činní měsíčně 
28.000,-- Kč. Dále čerpáme dotace z 
Karlovarského kraje a to individuální 
dotaci na dětský filmový festival ve 
výši 150.000,-- Kč, investiční dotace 
na obnovu kulturních památek ve 
výši 220.000,-- Kč. Většina fondů 
nebyla čerpána s výjimkou Fondu 
kulturních a sociálních potřeb, kde 
došlo k čerpání příspěvku na 
sociální výpomoc zaměstnance a 
investičního fondu, kde došlo k 
nákupu čtyř slunečníků, které jsou 
využívány na akce pořádané 
Domem kultury . Celkový kladný 
výsledek hospodaření v hlavní 
činnosti byl stabilizován a prostředky 
z příspěvků města byly řádně 
čerpány i z důvodu uvolnění vládních 
opatření a konání všech 
plánovaných akcí, které probíhaly v 
průběhu celého třetího čtvrtletí.  S 
pozdravem   Mgr. Lukáš Lerch ředitel

Bc. Petra Šichová
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 Domu kultury Ostrov

709266202021 mko Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace 22.07.2021Götzová Dagmar

* * *   k o n e c   s e s t a v y   * * * 
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