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Město Ostrov 

Usnesení 

z 20. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu dne 25. 10. 2022 od 08:45 hod. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Rozpočtové opatření č. 84/2022 – MP příjem dotace z rozpočtu MV  

usnesení č. 832/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 205 000 Kč na MP – INV dotace z MV na 

realizaci projektu Ostrov – rozšíření MKDS a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 

o 205 000 Kč na MP – INV dotace – DHM (stroje, přístroje, zařízení). 

  

 2 - MP - Vyřazení a likvidace majetku  

usnesení č. 833/2022 

RM schvaluj vyřazení a likvidaci drobného majetku na základě doporučení likvidační komise. 

  

 3 - Vyřazení a likvidace majetku města - městský mobiliář  

usnesení č. 834/2022 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence majetku 

a s likvidací poškozených a neopravitelných herních prvků, odpadkových košů a betonové 

lavičky, podle předloženého návrhu. 

  

usnesení č. 835/2022 

RM souhlasí s vyřazením a likvidací 500 ks domácích kompostérů u ukončené dotace, kdy 

kompostéry přešly na základě Darovací smlouvy do vlastnictví nájemců. 

  

 4 - Řádné termíny svatebních obřadů na rok 2023  

usnesení č. 836/2022 

RM schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2023, a to: 

  

leden únor březen duben květen červen 

07. 01. 11. 02. 11. 03. 01. 04. 13. 05. 03. 06. 

21. 01. 25. 02. 25. 03. 22. 04. ------ 24. 06. 

  

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

15. 07. 12. 08. 09. 09. 07. 10. 11. 11. 09. 12. 

29. 07. 26. 08. 23. 09. 21. 10. 25. 11. -------- 

  

 5 - Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících  

usnesení č. 837/2022 

RM ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje funkcí oddávajících tyto 

členy zastupitelstva: Pavlínu Liškovou, Jiřího Netrha, Ing. Jana Bureše, DBA, Ladislava 

Martínka. 

  

 6 - Vyřazení a likvidace z evidence majetku města - OKSVS  

usnesení č. 838/2022 

RM schvaluje na základě doporučení likvidační komise města vyřazení výpočetní techniky  

a likvidaci nefunkční výpočetní techniky z evidence majetku Města Ostrov dle předloženého 

návrhu. 
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 7 - Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2023  

usnesení č. 839/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit na realizaci mezinárodního historického 

sympozia „Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově.“ v roce 2023. 

 

     

      Mgr. David Hanakovič 

          starosta města 

 

 

 

  

                                    Kateřina Domalípová 

                                    místostarostka města 

 

 

 

     

 

_________ 
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