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Město Ostrov 

Usnesení 
z 16. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 19. července 2021 od 15:00 hod.  
v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 
 

Členové RM: 
Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Mgr. David Hanakovič, JUDr. 

Dominik Kříž, Ph.D., Ing. Vladimír Palivec, MUDr. Petr Pavelka  
 
Omluveni:       Ing. Jitka Samáková 
 
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  
Zapsala:          Jitka Matyášová 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. VZ v rámci projektu Efektivní a moderní Ostrov - výběr zhotovitelů 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy 
4. Mimořádné přidělení bytu zvláštního určení 
5. Poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární 
6. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení 
7. Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda - 

prodloužení termínu dokončení 
8. VZ  „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna mostních závěrů“ 

– výběr zhotovitele 
9. Výběrové řízení na pronájem 2 plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov 

– schválení nových nájemců 
10. Schválení výsledku revize rozpočtu pro stavbu ZŠ a MŠ Myslbekova – výstavba 

učeben a bezbariérovost školy, uplatněných dodatkem č. 3  
11. Schválení výsledku revize rozpočtu pro stavbu ZŠ Májová – výstavba učebny  

a bezbariérovost školy, uplatněných dodatkem č. 4  
12. Pronájmy, výpůjčky 

a)Pronájem částí pozemků pro umístění prvků v rámci akce „Naučná stezka Po starých 
cestách okolo Ostrova“     

b)Změna Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12, spočívající v dočasném snížení 
nájemného  

c)Pronájem prostor určených k podnikání v budově č.p. 1035, která je součástí pozemku 
st. p. č. 777/7, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

d)Pronájem vývěsní skříně na části pozemku p. č. 224/35, v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
e)Souhlas s převodem Nájemní smlouvy dle § 2307 NOZ – Masarykova 698,  

v k.ú. Ostrov nad Ohří 
13. Rozpočtová opatření 
14. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace o bezúplatný převod majetku 
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15. Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 
organizace o souhlas s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 
2021/2022 

16. Informace starosty 
      a) Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy  
17. Zprávy z komisí  

 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKSVS k bodu 2 
Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 5, 16a) 
Vedoucí OMIS k bodům 6 až 11 
Vedoucí OMM k bodům 12  
Vedoucí OFŠ k bodům 13 až 15 
 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 656/21 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2020  
po číslem 911/20 a z roku 2021 pod číslem 189/21, 217/21, 353/21, 406/21, 407/21, 410/21, 
444/21, 446/21. 448/21, 451/21 až 454/21, 465/21 až 468/21, 474/21, 47921/ až 485/21, 491/21, 
506/21, 507/21, 509/21, 512/21, 516/21, 521/21 až 526/21, 539/20, 541/21, 544/21, 557/21, 
560/21, 564/21, 538/21, 571/21, 572/21, 587/21, 589/21, 593/21 až 614/21, 616/21, 621/21, 
622/21, 627/21 až 639/21, 647/21 až 652/21. 
 
 
2. VZ v rámci projektu Efektivní a moderní Ostrov - výběr zhotovitelů 
Usn. RM č. 657/21 
RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku "Efektivní a moderní Ostrov (KA01) – SW pro 
radní a zastupitele města" uchazeče pod pořadovým číslem 1 společnost DATRON, a.s., IČO 
43227520, Vachkova 3008, 47001 Česká Lípa, s výší nabídkové ceny, která činí 192 368,00 
Kč bez DPH, jako nejvýhodnější pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
V případě, že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města podpisem 
smlouvy. 
 
 
Usn. RM č. 658/21 
RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku "Efektivní a moderní Ostrov (KA03) – 
Elektronický oběh dokladů" uchazeče pod pořadovým číslem 2 společnost GORDIC spol.  
s r.o., IČO 47903783, Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, s výší nabídkové ceny, která činí 699 
000,00 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. V případě, že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města 
podpisem smlouvy. 
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Usn. RM č. 659/21 
RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku "Efektivní a moderní Ostrov (KA04) – Mobilní 
rozhlas" uchazeče pod pořadovým číslem 5 společnost URBITECH s.r.o., IČO 04572106, 
Jalubí 453, 687 05 Jalubí, s výší nabídkové ceny, která činí 452 401,00 Kč bez DPH, jako 
nejvýhodnější pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. V případě,  
že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy. 
 
Usn. RM č. 660/21 
RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku "Efektivní a moderní Ostrov (KA05) – 
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY – část Komunikační strategie" 
uchazeče pod pořadovým číslem 3 společnost MEDIA a.s., IČO 28500091, Botanická 252/6, 
36263 Dalovice, s výší nabídkové ceny, která činí 106 900,00 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější 
pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. V případě, že nebude starosta 
města přítomen, pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy. 
 
Usn. RM č. 661/21 
RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku "Efektivní a moderní Ostrov (KA05) – 
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY – část Jednotný grafický 
manuál" uchazeče pod pořadovým číslem 3 společnost MEDIA a.s., IČO 28500091, Botanická 
252/6, 36263 Dalovice, s výší nabídkové ceny, která činí 122 500,00 Kč bez DPH, jako 
nejvýhodnější pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. V případě,  
že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy. 

 
 

3. Neprodloužení nájemní smlouvy 
Usn. RM č. 662/21 
RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. H. K. k bytu v ul. Palackého v Ostrově a 
trvá na ukončení nájemní smlouvy k datu 30. 6. 2021. 

 
 

4. Mimořádné přidělení bytu zvláštního určení 
Usn. RM č. 663/21 
RM souhlasí s přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 1+1 p. J. D. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení. 
 
 
5. Poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 

jevů, sociální a humanitární 
Usn. RM č. 664/21 
RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Ostrov organizaci Náhradním rodinám, o.p.s. IČ: 29119332, se sídlem Plzeňská 1785/33, 
360 01 Karlovy Vary, zastoupenou PhDr. Šárkou Bystroňovou, na úhradu ostatních nákladů 
pro rok 2021 spojených s akcí Den rodin 2021. 
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6. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 

Usn. RM č. 665/21 
RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Praha 4, 
Michelská 300/60, PSČ 140 00, IČO 272 57 843. 

 
 

7. Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda - prodloužení 
termínu dokončení 

Usn. RM č. 666/21 
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 125-19-04-23 ze dne 23. 04. 2019. Obsahem 
dodatku je změna termínu dokončení stavby do 30. 11. 2021. 

 
 

8. VZ „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna mostních závěrů“ – výběr 
zhotovitele 

Usn. RM č. 667/21 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle návrhu 
komise a přiděluje veřejnou zakázku „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, 
Výměna mostních závěrů“ dodavateli s nabídkou č. 1 – Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1, 
19016 Praha, IČO 02142147 s nabídkovou cenou 1 133 750,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnější 
nabídku pro zadavatele. 

 
 

9. Výběrové řízení na pronájem 2 plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov – 
schválení nových nájemců 

Usn. RM č. 668/21 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní J. H. k bytu o velikosti 2+1  
na Hlavní  v Ostrově s výší nabídnutého nájemného 90,- Kč/m²/měsíc. 

 
Usn. RM č. 669/21 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem P. H. k bytu o velikosti 2+1  
na Hlavní třídě v Ostrově s výší nabídnutého nájemného 90,- Kč/m²/měsíc. 

 
 
 

10. Schválení výsledku revize rozpočtu pro stavbu ZŠ a MŠ Myslbekova – výstavba učeben  
a bezbariérovost školy, uplatněných dodatkem č. 3  

Usn. RM č. 670/21 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 175-20-06-12 ze dne 12. 6. 2020. Jedná 
se o narovnání jednotkových cen na základě revize Změnových listů č. 1 až 12, v rámci 
fakturace stavby ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – Rekonstrukce učebny technických  
a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, uplatněné Změnovým listem č. 13 
v celkových odpočtech  -43 971,15 Kč bez DPH, (-53 205,09 Kč s DPH). 
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11. Schválení výsledku revize rozpočtu pro stavbu ZŠ Májová – výstavba učebny  
a bezbariérovost školy, uplatněných dodatkem č. 4  

Usn. RM č. 671/21 
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. 183-21-06-16 ze dne 16. 6. 2021. Jedná 
se o narovnání jednotkových cen na základě revize Změnových listů č. 1 až 11, v rámci 
fakturace stavby ZŠ Májová, výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 
bezbariérovosti školy, uplatněné Změnovým listem č. 12 v celkových odpočtech -32 972,84 Kč 
bez DPH, (-39 897,09 Kč s DPH). 

 
 

12. Pronájmy, výpůjčky 
a) Pronájem částí pozemků pro umístění prvků v rámci akce „Naučná stezka Po starých cestách 

okolo Ostrova“    
Usn. RM č. 672/21 
RM ruší své usnesení Usn. RM č. 447/21 ze dne 17. 5. 2021, kterým schválila uzavření nájemní 
smlouvy s pronajímatelem, panem P. R., trvale bytem Ostrov PSČ 363 01, vlastníkem p. p. č. 
xxxx  v k. ú.  Maroltov, na pronájem části p. p. č. xxx o výměře 12 m2, za účelem umístění 
drenáže a okapového chodníčku a následné údržby stavby kapličky na p. p. č. 33 v k. ú. 
Maroltov, prováděné v rámci projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“, na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok.        
         
 
Usn. RM č. 673/21    
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem, panem P. R., trvale bytem Ostrov, 
PSČ 363 01, vlastníkem p. p. č. xxx k. ú.  Maroltov, na pronájem části p. p. č. xxx o výměře 12 
m2, za účelem umístění drenáže  a okapového chodníčku a následné údržby stavby kapličky na 
p. p. č. 33 v k. ú. Maroltov, prováděné v rámci projektu „Naučná stezka Po starých cestách 
okolo Ostrova“, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 42,00 Kč/m2/rok. 

  
 

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12, spočívající v dočasném snížení nájemného  
Usn. RM č. 674/21 
RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12 ze dne 01.08.2008, ve znění 
pozdějšího dodatku, uzavřené s Mgr. L. B., , trvale bytem Ostrov, PSČ 363 01 (v NS 
původně bytem Ostrov, xxxxxxxx, PSČ 363 01), na pronájem části pozemku p. č. xxxxx o 
výměře 30 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením, 
spočívající v dočasném snížení finančního plnění v adekvátní výši 5 410,00 Kč, odpovídající 
slevě z nájemného za období od 01.01.2021 do 16.05.2021 včetně (136 dní), v souvislosti 
s omezením podnikatelské činnosti v důsledku vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR z 
důvodu pandemie koronavirové infekce a po dobu bezprostředně následující.  
Pokud nebude dodatek k nájemní smlouvě uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne 
doručení tohoto usnesení RM Mgr. Bílkovi, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 
 
 
 

c) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č.p. 1035, která je součástí pozemku  
st. p. č. 777/7, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 675/21 
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RM schvaluje pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 10,04 m2, v I. PP budovy  
č. p. 1035, která je součástí pozemku st. p. č. 777/7, v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní A. E, DiS 
bytem Masarykova , Ostrov, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 490,00 Kč/m2/rok,za 
účelem uskladnění fotografických pomůcek a následně fotografické služby a to nejpozději do 
3 měsíců od uzavření nájemní smlouvy. Pokud nebude Nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů 
(rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, bude dnem následujícím po 
uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 
 

d) Pronájem vývěsní skříně na části pozemku p. č. 224/35, v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 676/21 
RM schvaluje pronájem vývěsní skříňky na pozemku p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří,  
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 760 Kč/rok, paní E. Ž., bytem Ostrov, PSČ 363 01, za 
účelem prezentace a propagace provozovny „Profi pedikúra Ostrov“. Pokud nebude nájemní 
smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, 
bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
e) Souhlas s převodem Nájemní smlouvy dle § 2307 NOZ – Masarykova 698, v k.ú. Ostrov  

nad Ohří 
Usn. RM č. 677/21 
RM schvaluje převod Nájemní smlouvy reg. č. 163-02-06-24, ve znění pozdějších dodatků  
na prostory určené k podnikání o výměře 81,7 m2 a 70 m2 v I. PP budovy č.p. 698, která je 
součástí pozemku st. p. č. 796/5 a 796/6, v k.ú. Ostrov nad Ohří, z důvodu prodeje obchodního 
závodu (samostatně fungující maloobchodní prodejny) dle § 2307 NOZ, z pana Radka 
Švejdara, IČO 015 88 711, se sídlem Nová Role, Mezirolí 116, PSČ 362 25, na společnost 
Masna Švejdar s.r.o., IČO 097 10 931, se sídlem Čichalov, Kovářov č. ev. 6, PSČ 362 25,  
na dobu neurčitou. Ostatní ujednání zůstávají v původním znění. Pokud nebude Nájemní 
smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, 
bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
f) Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří – Dům kultury  Ostrov, 

příspěvková organizace 
Usn. RM č. 678/21 
RM schvaluje výpůjčku části zábradlí v levém oblouku (směrem z města), na pozemku p. č. 
2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 1 ks reklamního banneru o výměře cca 5 x 
1 m s upoutávkou na akce „Beatles v parku“ od 20. 07. do 14. 08. 2021 a „ FOH/ Michaelská 
pouť/ Klášterní slavnosti“ v průběhu od 15. 08. do 30. 09. 2021, Domu kultury Ostrov, 
příspěvkové organizaci, IČ 00520136, se sídlem 36301 Ostrov, Mírové nám. 733. 
 

 
 
 
 

13.Rozpočtová opatření 
a) Rozpočtové opatření č. 53/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na PD na zateplení 

fasády domova pro seniory čp. 1202 
Usn. RM č. 679/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2021: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 80.000 Kč z přípravy projektů regenerace 
městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 80.000 Kč  
na PD na zateplení fasády domova pro seniory čp. 1202. 
 
 
b) Rozpočtové opatření č. 54/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na drobné opravy 

památek 
Usn. RM č. 680/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 90.000 Kč z vybudování nádrží na dešťovou 
vodu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 90.000 Kč na drobné opravy památek. 
 
c) Rozpočtové opatření č. 55/2021 – OKSVS – přesun finančních prostředků na pořízení SQL 

licence 
Usn. RM č. 681/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 150.000 Kč z propagace města a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 150.000 Kč na pořízení SQL licence. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 56/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na vypracování 

stavebně historického průzkumu Staré radnice  
Usn. RM č. 682/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 41.000 Kč z přípravy projektů regenerace 
městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 41.000 Kč  
na vypracování stavebně historického průzkumu Staré radnice. 
 
e) Rozpočtové opatření č. 57/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

elektroinstalace v čp. 717 – ZUŠ 
Usn. RM č. 683/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 200.000 Kč z PD ZUŠ na rozšíření o nový 
sál a učebny digitálních technologií, snižují se výdaje o 100.000 Kč z vybudování nádrží  
na dešťovou vodu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300.000 Kč  
na rekonstrukci elektroinstalace v čp. 717 – ZUŠ. 
 
f) Rozpočtové opatření č. 58/2021 – OKSVS – NI dotace z KÚKK na podporu kulturních aktivit 

– sympozium Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského 
panství  

Usn. RM č. 684/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 40.000 Kč z NI dotace 
z KÚKK na podporu kulturních aktivit – sympozium Zámecká zahrada v proměnách času  
a významná výročí majitelů ostrovského panství. 

 
g) Rozpočtové opatření č. Z24/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na PD na dostavbu 

atletického stadionu na rozšíření zázemí 
Usn. RM č. 685/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. Z24/2021: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000 Kč z PD na dostavbu v MPZ – 
bytový dům v místě bývalé hasičárny, snižují se výdaje o 30.000 Kč na přípravu projektů 
regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 530.000 
Kč na PD na dostavbu atletického stadionu na rozšíření zázemí. 
 
 
h) Rozpočtové opatření č. 59/2021 – OMM – přesun finančních prostředků na pojištění majetku  
     RM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2021: 
Usn. RM č. 686/21 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 130.000 Kč z nákupu pozemků a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 130.000 Kč na pojištění majetku. 
 
i) Rozpočtové opatření č. 60/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na aktualizace 

projektových dokumentací   
Usn. RM č. 687/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 86.000 Kč z PD na stavební úpravy 
Kollárovy ulice, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 37.000 Kč  
na aktualizaci PD na rekonstrukci zpevněných ploch na Malém náměstí a zařazují se výdaje  
ve výši 49.000 Kč na aktualizaci PD na rekonstrukci Lidické ulice. 
 
j) Rozpočtové opatření č. 61/2021 – OFŠ – přijatá vratka z nevyčerpané dotace z projektu 

Obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace 
Usn. RM č. 688/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 23.166,15 Kč z přijatá 
vratka z nevyčerpané dotace z projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ Palackého 
1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 13014. 

 
 

14. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace o bezúplatný převod majetku 
Usn. RM č. 689/21 
RM souhlasí s bezúplatným převodem razidla mincí z majetku Domu kultury Ostrov, 
příspěvkové organizace do majetku Města Ostrov na Infocentrum Zámek. 

 
 

15.Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 
o souhlas s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 2021/2022 

Usn. RM č. 690/21 
RM uděluje souhlas Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 
organizaci, s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 2021/2022  
dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 

16. Informace starosty 
a) Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy  

Usn. RM č. 691/21 
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RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí Vladimírou Pazderkovou k bytu v ul. 
Masarykova 697/9 v Ostrově a trvá na ukončení nájemní smlouvy k datu 30. 6. 2021. 
 
 

a) Zprávy z komisí  
- bez usnesení 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Bureš, DBA                                                        Ing. Marek Poledníček 
    starosta města                                                                  místostarosta města 


