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Město Ostrov 

Usnesení 

z 21. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 1. 11. 2022 od 12:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - VZ – Pořízení rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion Ostrov – námitka 

proti vyloučení  

usnesení č. 840/2022 

Rada města Ostrov přezkoumala námitku stěžovatele – účastníka řízení ICETECHNIK.CZ, 

s.r.o., se sídlem: Hostín u Vojkovic 133, 277 44 Hostín u Vojkovic, IČO: 08996792, podanou 

dne 19.10.2022 proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Pořízení rolby 

na úpravu ledové plochy pro zimní stadion Ostrov“ v plném rozsahu a rozhoduje o odmítnutí 

námitky stěžovatele a pověřuje starostu města k podpisu Rozhodnutí o námitkách. 

 

  

 2 - Vzdání se funkce ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace a pověření k 

dočasnému výkonu ředitele.  

usnesení č. 841/2022 

RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, 

se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, IČO: 005 20 136, panem Mgr. Lukášem Lerchem ke dni 

31. 10. 2022. 

  

usnesení č. 842/2022 

RM pověřuje dočasným řízením Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, pana Jiřího 

Netrha s účinností od 1. 11. 2022 do doby jmenování nového ředitele / ředitelky organizace. 

 

  

 3 - Jmenování komisí rady města a schválení jednacího řádu na roky 2022 – 2026  

usnesení č. 843/2022 

RM na základě § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, ruší stávající komise rady a zřizuje níže uvedené komise rady. 

1. Bytová komise 

2. Školská komise 

3. Sociální komise 

4. Sportovní komise 

5. Komise majetku města 

6. Kulturní a propagační komise 

7. Rozpočtová komise 

8. Komise pro posuzování žádostí o granty z rozpočtu města 

9. Dopravní komise 

10. Komise pro místní části 

11. Komise pro životní prostředí 

12. Komise pro urbanismus a veřejný prostor 

13. Komise pro bezpečnost 
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usnesení č. 844/2022 

RM potvrzuje stávající složení: 

Investiční komise: 

předseda: starosta 

členové: místostarosta, místostarostka, Mgr. Bílek, p. Lumír Pála, vedoucí odboru rozvoje a 

územního plánování, vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru výstavby, vedoucí 

odboru městských investic a správy, vedoucí odboru majetku města, tajemnice MěÚ, vedoucí 

odboru finančního 

asistent: David Papánek 

 

Likvidační komise: 

předseda: vedoucí odboru finančního 

členové: starosta, místostarosta, vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřních věcí, tajemnice 

MěÚ, referent evidence majetku odboru finančního 

asistentka: Daniela Kovářová 

 

Náhradové komise: 

předseda: tajemnice MěÚ 

členové: starosta, místostarosta, místostarostka, vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřních 

věcí, vedoucí odboru finančního. 

asistentka: personalista 

  

usnesení č. 845/2022 

RM potvrzuje stávající Jednací řád komisí ze dne 24. listopadu 2014. 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r.  

      starosta 

 

 

 

  

       Kateřina Domalípová v.r.  

          místostarostka 

 

 

 

     

 

_________ 

 

 


