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Město Ostrov 

Usnesení 

z 21. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 11. října 2021 od 15:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková, 

Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž, Ph.D., Ing. Vladimír Palivec, 

MUDr. Petr Pavelka 

 

Omluveni:        

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Stanovení svatebních obřadů pro rok 2022 
3. Souhlas s poskytnutím individuální dotace  

4. Žádost o přidělení bytu zvláštního určení 

5. Žádost o mimořádné přidělení jiného bytu 

6. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

7. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

8. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

9. Rozpočtová opatření 

10. Vyhlášení inventur na rok 2021 

11. Přehled pohledávek k 31.8.2021 

12. Návrh rozpočtu na rok 2022 – návrhy rozpisů rozpočtu odborů MěÚ a Městské policie 

Ostrov na rok 2022 – 1. čtení 

13. Souhlas s přijetím finančně účelově určeného daru pro mateřské školy v Ostrově 

14. Výběr auditora pro přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

15. Sportovní hřiště U Kulaté báby – schválení provozního řádu 

16. VZ  „OSTROV – OPRAVA 4 BYTŮ“ – výběr zhotovitele 

17. Schválení zadávací dokumentace pro podlimitní VZ na výběr poskytovatele služeb 

"Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů včetně 

rozmístění sběrných nádob na území Města Ostrov" 

18. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 188-19-05-27 + pronájem části pozemku p. č. 8/2, k. ú. Dolní 

Žďár u Ostrova 
b) Pronájem části pozemku p. č. 1141/22, k. ú. Velichov 

c) Změna nájemní smlouvy reg. č. 157-04-08-30, spočívající ve změně výše 

nájemného z pronájmu částí pozemku  

d) Dočasná upuštění od plateb nájemného – covid 19 – Brigádnická 712, k.ú. Ostrov 

nad Ohří 

e) Změna Nájemní smlouvy reg.č. 293-19-10-02 – Bufet, Jáchymovská 1, k.ú. Ostrov 

nad Ohří 

19. Věcná břemena 
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a) Zřízení věcného břemene – služebnosti k realizované stavbě kanalizačního vedení 

na p.p.č. 224/99, k.ú. Ostrov nad Ohří  

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, 

kNN, IV-12-0018069“, k. ú. Ostrov nad Ohří 

20. Jmenování vedoucího odboru finančního a školství 

21. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 11. 2021 

22. Informace starosty 

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

23. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OSŽÚ k bodu 2 

Vedoucí OKSVS k bodu 3 

Vedoucí OSVZ k bodům 4 až 8, 22a)  

Vedoucí OFŠ k bodům 9 až 14 

Vedoucí OMIS k bodům 15 až 17 

Vedoucí OMM k bodům 18 a 19 

TAJ k bodům 20 a 21 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 850/21 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 pod 

č. 1/13, 156/13, 302/13 až 314/13, 345/13, 389/13, 573/13, 574/13, 585/13, 588/13, 593/13, 

719/13, 753/13, 765/13 až 768/13, 817/13, 862/13 až 864/13, 893/13, 978/13, 979/13, 981/13 

až 988/13 a z roku 2014 pod č. 32/14, 33/14, 68/14, 83/14, 107/14, 144/14, 145/14, 444/14 až 

447/14, 501/14, 533/14 až 535/14, 539/14, 584/14, 608/14, 641/14, 646/14, 649/14, 659/14, 

700/14, 701/14, 703/14, 710/14, 711/14, 715/14, 718/14 až 720/14, 722/14 až 725/14, 727/14 

až 729/14, 731/14 až 736/14, 739/14, 752/14, 788/14, 795/14 až 797/14, 908/14, 916/14, 

925/14, 948/14, 949/14, 968/14 až 972/14, 1030/14, 1076/14, 1135/14, 1152/14, 1153/14, 

1166/14, 1172/14, 1173/14, 1182/14, 1203/14 a z roku 2015 pod č. 109/15, 111/15, 429/15, 

437/15, 503/15, 805/15, 806/15, 864/15, 880/15, 885/15, 925/15, 1240/15, 1293/15, 1346/15, 

1364/15, 1452/15, 1561/15 až 1563/15, 1799/15, 1832/15, 1867/15, 1918/15, 1957/15 a z roku 

2016 pod č. 17/16 až 22/16, 116/16, 197/16, 391/16, 412/16, 450/16, 463/16, 464/16, 522/16, 

595/16, 598/16 až 602/16, 630/16, 644/16 až 647/16, 669/16, 717/16 až 721/16, 751/16, 780/16, 

782/16, 795/16, 859/16, 882/16, 883/16, 889/16, 890/16, 895/16, 897/16, 960/16, 961/16, 

1005/16, 1090/16, 1101/16, 1131/16, 1193/16 až 1196/16, 1213/16, 1244/16 a z roku 2017 pod 

č. 5/17, 40/17, 64/17 až 68/17, 170/17, 203/17, 212/17, 290/17, 301/17, 335/17, 352/17, 501/17, 

599/17, 610/17, 611/17, 613/17 až 617/17, 630/17, 681/17, 682/17, 684/17, 687/17, 691/17, 

742/17 až 744/17, 820/17, 823/17, 845/17, 961/17, 1050/17, 1125/17, 1128/17 a z roku 2021 

pod č. 101/21, 286/21 až 289/21, 458/21, 472/21, 510/21, 563/21, 574/21, 588/21, 617/21, 

618/21, 676/21, 694/21, 695/21, 700/21 až 702/21, 704/21, 726/21, 728/21 až 737/21, 771/21 

až 779/21, 782/21, 785/21, 790/21 až 792/21, 794/21, 795/21, 801/21 až 803/21, 811/21, 817/21 

až 819/21, 831/21 až 835/21 a 837/21 až 839/21.  
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2. Stanovení svatebních obřadů pro rok 2022 
Usn. RM č. 851/21 

RM schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2022, a to: 

 

leden                  únor                 březen               duben           květen                 červen 

08. 01.                05. 02.              12. 03.                09. 04.          14. 05.                  04. 06. 

22. 01.                19. 02.              26. 03.                30. 04.           ------                    18. 06. 

 

červenec              srpen               září                    říjen              listopad              prosinec 

16. 07.                 13. 08.              10. 09.                08. 10.           12. 11.                 10. 12. 

30. 07.                 27. 08.              24. 09.                22. 10.           26. 11.                  -------- 

 

 

3. Souhlas s poskytnutím individuální dotace  

Usn. RM č. 852/21 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 48 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se 

zajištěním prostor 1. nadzemního podlaží proti promrzání objektu Rudé věže smrti se spolkem 

Konfederace politických vězňů České republiky, z.s., se sídlem Revoluční 28, Praha 1, PSČ 

110 00, IČO: 00417581, zastoupený panem Ing. Petrem Dubem. 

 

 

4. Žádost o přidělení bytu zvláštního určení 

Usn. RM č. 853/21 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 1+1 v Ostrově pí. J. H. 

 

 

5. Žádost o mimořádné přidělení jiného bytu 

Usn. RM č. 854/21 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí. M. Č. 

 

 

6. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

Usn. RM č. 855/21 

RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu ul. Hlavní 1365/14 v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o dalšího osobu - druha stávajícího oprávněného nájemce. 

 

 

7. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

Usn. RM č. 856/21 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově o žadatele J. Š. 

 

Usn. RM č. 857/21 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově o žadatele Z. K. 

 

Usn. RM č. 858/21 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

o žadatele: L. T. a J. G. 
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8. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

Usn. RM č. 859/21 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově o 

žadatele Z. K.  

 

 

9. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 89/2021 – MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na 

ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19 

Usn. RM č. 860/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 85.000 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií 

Covid-19 pod účelovým znakem 14036. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 90/2021 – OKSVS – zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Usn. RM č. 861/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 454.000 Kč z přijaté 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky pod účelovým znakem 98 071. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 91/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na opravy 

autobusových zastávek 

Usn. RM č. 862/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 20.000 Kč z oprav a údržby vozovek ve 

městě a v přilehlých částech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 20.000 Kč na 

opravy autobusových zastávek.  

 

d) Rozpočtové opatření č. 92/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na uhrazení služeb 

spojených se svozem a likvidací biodpadu od občanů Ostrova 

Usn. RM č. 863/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100.000 Kč na Skatepark – opravy a 

udržování, o 18.000 Kč na Hřiště – oplocení a o 242.000 Kč na Herní prvky nad 40 tis. Kč vč. 

DPH a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 360.000 Kč na Svoz a likvidace 

bioodpadu z města a místních částí – občané. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 93/2021 – OKSVS – přesun finančních prostředků na – Individuální 

dotaci pro Konfederaci politických vězňů ČR   

Usn. RM č. 864/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 48 000,00 Kč z Programové dotace na 

kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 

48 000,00 Kč na – Individuální dotaci pro Konfederaci politických vězňů ČR 
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f) Rozpočtové opatření č. 94/2021 – OKSVS – přesun finančních prostředků na – Nákup květin 

na různé akce 

Usn. RM č. 865/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 2 000,00 Kč z MÚ – příspěvek do Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska a o 4 000,00 Kč  MÚ – příspěvek do Euroregia 

Egrensis.  Zvyšují se výdaje o 6 000,00 Kč – Květiny na různé akce dle potřeby OKS. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 95/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků na Termínovaný 

vklad   

Usn. RM č. 866/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2021: 

Zařazují se výdaje v částce 33 010 000,00 Kč – převod na Termínovaný vklad u UniCredit 

Banka v pobočce Karlovy Vary. Zařazují se příjmy v částce 33 010 000,00 Kč převod 

z Termínovaného vkladu na spořící účet u UniCredit Bank – pobočka Karlovy Vary.  

 

 

10. Vyhlášení inventur na rok 2021 

Usn. RM č. 867/21 

RM vyhlašuje inventury na rok 2021 a schvaluje Plán inventur na rok 2021 v předloženém 

znění.  

 

 

11. Přehled pohledávek k 31.8.2021 

- bez usnesení.  

 

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2022 – 1. čtení 

Usn. RM č. 868/21 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2022 v prvním čtení, kde navrhované příjmy 

města bez financování činí 434 937 tis. Kč a výdaje 461 102 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

je -26 165 tis. Kč. Tento rozdíl je krytý částečným zapojením výsledku hospodaření ve výši 26 

165 tis. Kč. 

 

 

13. Souhlas s přijetím finančně účelově určeného daru pro mateřské školy v Ostrově 

Usn. RM č. 869/21 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 50 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro Městský 

dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených se 

zajištěním bruslení na zimním stadionu v Ostrově pro děti z ostrovských mateřských škol. 

 

 

14. Výběr auditora pro přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

Usn. RM č. 870/21 

RM schvaluje, aby přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2021 provedl auditor 

Ing. Miroslav Gross, Keřová 7, 360 07 Karlovy Vary  
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15. Sportovní hřiště U Kulaté báby – schválení provozního řádu 

Usn. RM č. 871/21 

RM schvaluje návštěvní řád sportovního hřiště U Kulaté báby ve Vančurově ulici 

v předloženém znění (viz příloha) se změnami uvedenými v zápise. 

 

 

16. VZ „OSTROV – OPRAVA 4 BYTŮ“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 872/21 

Rada města na základě doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „OSTROV - 

OPRAVA 4 BYTŮ“ dodavateli s pořadovým číslem 2 – ŠUGAR stavební s.r.o.,  IČ: 26354489 

s nabídkovou cenou 2 018 765,89 Kč bez DPH jako nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

 

17. Schválení zadávací dokumentace pro podlimitní VZ na výběr poskytovatele služeb "Sběr, 

svoz a likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů včetně rozmístění sběrných 

nádob na území Města Ostrov" 

Usn. RM č. 873/21 

RM schvaluje zadávací řízení pro výběr poskytovatele služeb "Sběr, svoz a likvidace biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů včetně rozmístění sběrných nádob na území Města Ostrov" 

zadávané formou Zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku a 

schvaluje Zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek 

bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

18. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 188-19-05-27 + pronájem části pozemku p. č. 8/2, k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova 
Usn. RM č. 874/21 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 188-19-05-27 ze dne 24.05.2019, uzavřené 

na pronájem části pozemku p. č.  8/2 výměře 76 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, s manželi B., 

F.a E., oba bytem Ostrov, PSČ 363 01, dohodou ke dni 31.10.2021. 

 

Usn. RM č. 875/21 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č.  8/2 výměře 76 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, panu P. P., trvale bytem Ostrov, PSČ 

363 01, za účelem zahrádkářského využití. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení panu P. bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem části pozemku p. č. 1141/22, k. ú. Velichov 

Usn. RM č. 876/21 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1141/22 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Velichov, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, paní E. C., bytem Chomutov, PSČ 430 04, 

za účelem zahrádkářského využití. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení paní C., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

c) Změna nájemní smlouvy reg. č. 157-04-08-30, spočívající ve změně výše nájemného z 

pronájmu částí pozemku  
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Usn. RM č. 877/21 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 157-04-08-30 ze dne 24.08.2004, uzavřené 

s paní M. T., bytem Ostrov, PSČ 363 01, na pronájem pozemku p. č. 224/465 o výměře 304 m2 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, spočívající ve změně výše nájemného, a to takto:  

snížení výše nájemného z části pozemku p. č. 224/465 o výměře 286 m2, pronajatého za účelem 

zahrádkářského využití, a to z původních 3,56 Kč/m2/rok na 1,80 Kč/m2/rok,  

zvýšení výše nájemného z části pozemku p. č. 224/465 o výměře 18 m2, pronajatého pod 

stavbami dočasnými, a to z původních 3,56 Kč/m2/rok na 7,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 

s účinností od 01.01.2022.  

Pokud nebude dodatek ke smlouvě uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne 

doručení tohoto usnesení RM paní M. T. bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

d) Dočasná upuštění od plateb nájemného – covid 19 – Brigádnická 712, k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 878/21 

RM neschvaluje dočasnou změnu Nájemní smlouvy reg. č. 199-02-06-27, spočívající 

v upuštění či snížení nájmu panu Tomášovi Pazderovi, IČ 624 45 626 se sídlem Kounická 354, 

PSČ 289 14 Poříčany, ve výši 30 % nájemného za 71 dní (od 01.03.2021 do 10.05.2021) u 

prostoru určeného k podnikání – prodejna Hračkářství – Brigádnická č. p. 706-712, Ostrov, tj. 

16 528,80 Kč. 

 

e) Změna Nájemní smlouvy reg.č. 293-19-10-02 – Bufet, Jáchymovská 1, k.ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 879/21 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg.č. 293-19-10-02 uzavřenou s paní Lindou 

Lenkovou, IČ 74 500 341 se sídlem S. K. Neumanna 1006, Ostrov, 363 01 na provozování 

občerstvení na MěÚ Ostrov, nacházejícího se ve dvoraně zámku v I. NP budovy č. p. 1 (objekt 

občanské vybavenosti), vybudované na st. p. č. 110/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, o výměře celkem 57,5 m2 spočívající ve zkrácení provozní doby o soboty a 

zrušení bodu VI odstavec 8. Pokud nebude Dodatek č. 2 uzavřen do 60 dnů (rozvazovací 

podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM paní Lindě Lenkové, bude dnem následujícím 

po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

 

19. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti k realizované stavbě kanalizačního vedení na p.p.č. 

224/99, k.ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 880/21 

RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, 

údržby a opravy zařízení kanalizačního vedení dle GP skutečného provedení stavby na p.p.č. 

224/99,  k.ú. Ostrov nad Ohří, pro oprávněného, Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary - 

Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 01, IČO 70891168, zastoupený Střední průmyslová škola 

Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov, Klínovecká 1197, PSČ 363 01, IČO: 

70845425, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 5.700,00 Kč plus DPH v 

zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení věcného 

břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese 

oprávněný. 

 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, kNN, 

IV-12-0018069“, k. ú. Ostrov nad Ohří 
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Usn. RM č. 881/21 

RM ruší své usnesení Usn. RM č. 708/21 ze dne 9.8.2021, kterým RM schválila zřízení  věcného  

břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, údržby a opravy zařízení pro 

distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření  stavby „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, 

kNN, IV-12-0018069“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti a právo provést 

stavbu na pozemcích p.č. 977/1 a p.č. 1132/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, pro oprávněného, společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 6.105,00 Kč plus DPH 

v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení věcného 

břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese 

oprávněný. 

 

Usn. RM č. 882/21 

RM neschvaluje  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, 

údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření  stavby „Ostrov, 

KV, Smetanova, pč. 977/1, kNN, IV-12-0018069“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemcích p.č. 977/1 a p.č. 1132/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035. 

 

 

20. Jmenování vedoucího odboru finančního a školství 

Usn. RM č. 883/21 

RM jmenuje s platností od 19. 10. 2021 paní Mgr. Vladimíru Macháčkovou vedoucí odboru 

finančního a školství.  

 

 

21. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 11. 2021 

Usn. RM č. 884/21 

RM schvaluje změnu číslo 1/2021 přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění ve 

variantě 2 s platností ke dni 1. 11. 2021. 

 

22. Informace starosty 

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

Usn. RM č. 885/21 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí. Z. G. k bytu na Hlavní tř. čp. 704/2 

v Ostrově. 

 

23. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA                                                        Ing. Marek Poledníček 

    starosta města                                                                  místostarosta města 


