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Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 20. ledna 2020 od 15:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

MUDr. Petr Pavelka, Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž PhD.,  

Ing. Vladimír Palivec 

Omluven:       

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2019 

3. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2020-2021, pověření starosty 

města podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech MV 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

5. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2020 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2020 

7. Žádosti o byty 1+kk a 1+1 - doplnění pořadníku 

8. Podnájmy na čp. 612 

9. Mimořádné přidělení bytu 

10. Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

11. Přidělení bytů v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

12. Informace - přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově a Komunitním 

domě pro seniory v Ostrově 

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku st. p. č. 1881 pod stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

14. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup stavby garáže na pozemku st. p. č. 1357 v k. ú. Ostrov nad Ohří – nevyužití 

předkupního práva  

b) Prodej části p. p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova SJM Křížkovi 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, reg.č. 199-19-06-05 - úprava trasy kabelového vedení NN ČEZ 

Distribuce, a.s.  

16. Nabídka privatizace majetku od SPÚ 

17. Podíl Města Ostrov na nákladech stavebníka stavby „Ostrov, komunikace a inženýrské 

sítě ve východní části Průmyslové zóny – 1. část“ 

18. Rozpis rozpočtu na rok 2020 

19. Rozpočtová opatření 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
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22. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zajištění „Správy a provozu 

městského koupaliště Ostrov“ 

23. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě reg.č. 396-16-11-10 na správu bytového a 

nebytového majetku Města Ostrov 

24. "Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí" - schválení zadávacích podmínek pro výběr 

zhotovitele 

25. VZMR – "Údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře" - výběr 

zhotovitele 

26. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2020 v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech, § 17odst. 6) 

27. Schválení smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek k přeshraničnímu 

projektu Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, propagace a 

zachovaní přírodního a kulturního dědictví  

28. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Informační a navigační prvky pro 

cestovní ruch v Ostrově - I. etapa 

29. Schválení podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt Klášterní slavnosti  

30. Odměny neuvolněných členů ZM 

31. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 

32. Program 1. řádného zasedání ZM 29. 1. 2020 

33. Informace starosty 

a) Návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 

b) Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském 

kraji v roce 2020  

34. Zprávy z komisí  

 

 

 

Účast: 

Velitel MP k bodům 2 a 3 

Vedoucí OKSVS k bodům 4 až 6, 33b) 

Vedoucí OSVZ k bodům 7 až 12 

Vedoucí OMM k bodům 13 až 17 

Vedoucí OFŠ k bodům 18 až 21, 33a) 

Vedoucí OMIS k bodům 22 až 26 

Vedoucí ORÚP k bodům 27 až 29 

TAJ k bodům 30 až 32 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 27/20 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2019 

pod č. 189/19, 733/19, 803/19, 850/19, 893/19, 904/19, 956/19 až 958/19, 976/19, 977/19, 

980/19 až 982/19, 1006/19, 1007/19, 1034/19, 1035/19, 1041/19, 1044/19, 1048/19, 1050/19, 

1053/19, 1054/19, 1055/19, 1057/19 až 1060/19 a z roku 2020 pod č. 1/20, 2/20, 6/20, 9/20, 

19/20 až 26/20. 
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2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2019 

Usn. RM č. 28/20 

RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2019. 

 

 

3. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2020-2021, pověření starosty 

města podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech MV 

Usn. RM č. 29/20 

RM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2020-2021 a pověřuje starostu 

města podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech MV 

 

Usn. RM č. 30/20 

RM schvaluje účast v programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 

2020 z rozpočtu karlovarského kraje.  

 

 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

Usn. RM č. 31/20 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku ze 

psů, v předloženém znění.  

 

 

5. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2020 

Usn. RM č. 32/20 

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

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit na realizaci mezinárodního historického 

sympozia „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského 

panství“ v roce 2020.  

 

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2020 

Usn. RM č. 33/20 

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

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací – sborníku přednášek 

z mezinárodního historického sympozia „Šlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny 

světového peněžnictví“. 

 

 

7. Žádosti o byty 1+kk a 1+1 - doplnění pořadníku 

Usn. RM č. 34/20 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty 1+1 a 1+kk v Ostrově o tyto žadatele a v tomto 

pořadí: Martina Sklenářová, Zdeněk Alexy, Irena Urbanová, Tomáš Staub, Miroslav Hlaváč, 

David Bartuněk, Vladimír Večeřa, Petr Jaroš, Jaroslav Ďuráč, Petr Vaněk, Tomáš 

Černohorský, Olga Kubalová, Helena Šmídová, Iveta Pastorová, Miluše Weithalerová, 

Jaroslava Matéová, František Horváth, Dana Šmilauerová, Zlatica Drafiová, Jiří Šugár, Dana 

Dirksenová, Alena Stachová 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/neperiodicke-publikace.aspx
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Usn. RM č. 35/20 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty 1+1 a 1+kk v Ostrově o tyto žadatele: Sergej 

Anosov, Vojtěch Drafi, Anna Horváthová, Jozef Balog, Ladislav Hlaváč, Lukáš Minařík, 

Václav Štec, Helena Bendová, M.S., Kateřina Radová, Naděžda Lacková 

 

8. Podnájmy na čp. 612 

Usn. RM č. 36/20 

RM souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 17 o velikosti 3+kk na čp. 612 v ul. Odborů v 

Ostrově pro p. V. U. o tři měsíce. 

 

Usn. RM č. 37/20 

RM souhlasí s nájmem bytu č. 16 o velikosti 3+kk na čp 612 v ul. Odborů v Ostrově na dobu 

od 1. 2. 2020 do 30. 7. 2020 pro pí. M. M. 

 

Usn. RM č. 38/20 

RM souhlasí s nájmem bytu č. 10 o velikosti 1+kk na čp 612 v ul. Odborů v Ostrově na dobu 

od 1. 2. 2020 do 30. 7. 2020 pro pí. A. S. 

 

 

9. Mimořádné přidělení bytu 

Usn. RM č. 39/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 12 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 

Jáchymovské ul. v Ostrově pí. J. Š. na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. 

 

 

10. Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

Usn. RM č. 40/20 

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

o tyto žadatele: Vladimír Bělohradský a Jana Bělohradská. 

 

 

11. Přidělení bytů v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

Usn. RM č. 41/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Kodusu v Ostrově o žadatele Hanu a Ing. Karla 

Mikátovi,  Jaroslavu Gallatovou. 

 

 

12. Informace - přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově a Komunitním 

domě pro seniory v Ostrově 

- bez usnesení. 

 

 

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku st. p. č. 1881 pod stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 42/20 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1881 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví pana O. G., r. č. xx, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu O. 

G., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 

Kč/m2/rok. 
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Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne 

doručení tohoto usnesení RM panu Ondrejovi Gajdosikovi, bude dnem následujícím po 

uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

14. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup stavby garáže na pozemku st. p. č. 1357 v k. ú. Ostrov nad Ohří – nevyužití 

předkupního práva  

Usn. RM č. 43/20 

RM doporučuje ZM neschválit, v rámci využití předkupního práva, nákup stavby garáže 

stojící na pozemku st. p. č. 1357 o výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku paní A. Ř., 

r. č. xx, bytem Bradlec, xx, PSČ 293 06, za požadovanou cenu ve výši 60 000,00 Kč.  

 

b) Prodej části p. p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova SJM Křížkovi 

Usn. RM č. 44/20 

RM ruší usnesení č. 552/19 ze dne 10. 6. 2019 

 

Usn. RM č. 45/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 375/48 odděleného z pozemku p. č. 375/3 

dle geometrického plánu č. 4789/2019 o výměře 55 m² v k. ú. Horní Žďár u Ostrova za 

účelem výstavby dvou garáží a to panu L. K. a paní D. K. do SJM, oba trvale bytem xx, 363 

01 Ostrov za cenu dle znaleckého posudku plus DPH v zákonné výši v případě, že se na 

prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, reg.č. 199-19-06-05 - úprava trasy kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

Usn. RM č. 46/20 

RM  schvaluje  Dodatek č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o řízení věcného břemene 

– služebnosti, reg.č. 199-19-06-05, pro stavbu „Ostrov, KV, Nádražní, pč. 1481, kNN“, č. IV-

12-0014578/VB1, spočívající ve vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti a práva 

provést stavbu dle GP, jak na p. p. č. 2593 a p. p. č. 2750, tak v upravené trase na p. p. č. 

249/1 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 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční 

budoucích povinných pozemků, zatížených zařízením  pro  distribuci  elektřiny,  minimálně  

však  1 000,00 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.  

 

 

16. Nabídka privatizace majetku od SPÚ 

Usn. RM č. 47/20 

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1467 v k. ú. Květnová, od SPÚ 

pro Karlovarský kraj, Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 013 12 774, dle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších 

předpisů, a to do vlastnictví Města Ostrov. 
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17. Podíl Města Ostrov na nákladech stavebníka stavby „Ostrov, komunikace a inženýrské 

sítě ve východní části Průmyslové zóny – 1. část“ 

Usn. RM č. 48/20 

RM doporučuje ZM rozhodnout nevyhovět žádosti Ing. Petra Haaka, jednatele společnosti 

EHC CZECH s.r.o., se sídlem Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary, IČO: 

279 70 345, k úhradě 50 % nákladů, vynaložených stavebníkem na vybudování části stavby 

„Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části Průmyslové zóny – 1. část“ v úseku 

příjezdové komunikace k výrobnímu objektu společnosti EHC CZECH s.r.o., Městem Ostrov. 

 

 

18. Rozpis rozpočtu na rok 2020 

Usn. RM č. 49/20 

RM bere na vědomí rozpis rozpočtu města na rok 2020 v předloženém znění, kde celkové 

příjmy města včetně financování činí 488 224 tis. Kč a celkové výdaje města činí 488 224 tis. 

Kč. 

 

 

19. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2020 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na měřící 

úsekový radar ve Stráži nad Ohří 

Usn. RM č. 50/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z1/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 2.368.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 2.368.000 Kč  

na měřící úsekový radar ve Stráži nad Ohří.  

 

 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 51/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-1/2020 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s  paní Š. L. v předloženém znění. 

 

 

21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

Usn. RM č. 52/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem FAS-01/2020  

z programu finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města Ostrov ve výši  

78 905,00 Kč s panem J. Ř. v předloženém znění. 

 

 

22. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zajištění „Správy a provozu městského 

koupaliště Ostrov“ 

Usn. RM č. 53/20 

RM schvaluje pro veřejnou zakázku „Správa a provoz městského koupaliště Ostrov“ Zadávací 

dokumentaci ve znění předloženého návrhu.  
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23. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě reg.č. 396-16-11-10 na správu bytového a nebytového 

majetku Města Ostrov 

Usn. RM č. 54/20 

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě reg.č. 396-16-11-10 doplněný seznamem 

městských bytů ve správě fi. Dospra, spol. s r.o., na vykonávání správy a údržby obytného 

domu ul. Odborů čp. 612, v Ostrově, se zbylými 6-ti bytovými jednotkami s účinností 

od 1.2.2020.  

 

 

24. "Psí útulek Bety Ostrov - nové zázemí" - schválení zadávacích podmínek pro výběr 

zhotovitele 

Usn. RM č. 55/20 

RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Psí útulek Bety Ostrov – nové 

zázemí“ formu zadání veřejná zakázka malého rozsahu a schvaluje výběr dodavatelů. 

Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena.  

 

 

25. VZMR – "Údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře" - výběr 

zhotovitele 

Usn. RM č. 56/20 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle 

návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku „Údržba a oprava, pořizování a instalace 

městského mobiliáře“ dodavateli s nabídkou č. 2 – Marius Pedersen a.s., provozovna Ostrov, 

Krušnohorská 792, 363 01 Ostrov, IČO 42194920 dodavatele s nabídkovou cenou 107 540,00 

Kč bez DPH, 130 123,40 Kč s DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

 

 

26. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2020 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, § 17odst. 6) 

Usn. RM č. 57/20 

RM bere na vědomí, že se pro rok 2020 výše smluvní úhrady za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 

uživatele tohoto systému nemění. 

 

 

27. Schválení smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek k přeshraničnímu projektu  

Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, propagace a zachovaní 

přírodního a kulturního dědictví  

Usn. RM č. 58/20 

RM schvaluje znění Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek k přeshraničnímu 

projektu Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, propagace a 

zachovaní přírodního a kulturního dědictví a ukládá starostovi města tuto Smlouvu podepsat.   

 

 

28. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Informační a navigační prvky pro cestovní 

ruch v Ostrově - I. etapa 

Usn. RM č. 59/20 

RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Informační a navigační prvky pro cestovní 

ruch v Ostrově - I. etapa“ s předpokládanou výší výdajů 668 000,00 Kč. 
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Usn. RM č. 60/20 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Informační a navigační prvky 

pro cestovní ruch v Ostrově - I. etapa“ do Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech (11772). 

 

 

29. Schválení podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt Klášterní slavnosti  

Usn. RM č. 61/20 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Klášterní slavnosti“ dle předloženého návrhu.  

 

Usn. RM č. 62/20 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do výzvy z Fondu malých projektů z 

Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, na projekt 

„Klášterní slavnosti“, s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 17 745,47 €. 

 

Usn. RM č. 63/20 

RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Klášterní slavnosti“, a to 

předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 17 

745,47 €, následné spolufinancování projektu ve výši 15% celkových způsobilých výdajů 

projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho 

řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 64/20 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Klášterní slavnosti“ pro podání 

žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu v roce 

2020 v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 65/20 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných 

prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k 

veškeré následující související administraci projektu „Klášterní slavnosti“, na který je 

podávána žádost o dotaci do výzvy Fondu malých projektů z Programu spolupráce na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–

2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce.  
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30. Odměny neuvolněných členů ZM 

Usn. RM č. 66/20 

RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 

souvisejícím nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, s účinností 1. 2. 2020 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům Zastupitelstva města Ostrov následovně (v Kč): 

 

starosta (neuvolněný) 40 000 

místostarosta (neuvolněný) 30 000 

člen RM 5 000 

předseda výboru ZM / komise RM 2 500 

člen výboru ZM / komise RM 2 100 

člen ZM 1 500 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM 7 500 

člen RM + 2 x předseda výboru ZM / komise RM 10 000 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 9 500 

člen RM + člen výboru ZM / komise RM 7 000 

člen RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM  9 000 

2 x předseda výboru ZM / komise RM 5 000 

2 x předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 7 000 

předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 4 500 

předseda výboru ZM / komise RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM 6 500 

2 x člen výboru ZM / komise RM 4 200 

3 x člen výboru ZM / komise RM 6 500 

 

 

31. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 

Usn. RM č. 67/20 

RM schvaluje změnu přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke 

dni 1. 2. 2020. 

 

 

32. Program 1. řádného zasedání ZM 29. 1. 2020 

Usn. RM č. 68/20 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2019 

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

4. Prodeje, nákupy, směny: 

a) Prodej části pozemku 376/1 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

b) Prodej pozemku st. p. č. 1522 spolu se stavbou garáže bez č. p./ č. ev. v ulici Lidická 

v k. ú. Ostrov nad Ohří 

c) Prodej části poz. p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova SJM Křížkovi 

d) Nákup stavby garáže na pozemku st. p. č. 1357 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití 

předkupního práva  

5. Poskytnutí věcného daru, projektové dokumentace stavby „Ostrov, Potravinová 

banka“, Oblastní charitě Ostrov  
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6. Podíl Města Ostrov na nákladech stavebníka stavby „Ostrov, komunikace a inženýrské 

sítě ve východní části Průmyslové zóny – 1. část“ 

7. Nabídka privatizace majetku od SPÚ 

8. Rozpočtové opatření 

9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

10. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

11. Žádost o prominutí zbylé části dluhu na úrocích 

12. Odměny neuvolněných členů ZM 

13. Návrh na schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov zkráceným postupem  

14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Informační a navigační prvky pro 

cestovní ruch v Ostrově - I. etapa 

15. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

33. Informace starosty 

a) Návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 69/20 

RM schvaluje návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizace, v předloženém znění. 

 

b) Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji v 

roce 2020  

Usn. RM č. 70/20 

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

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na pořízení 

dotykového displeje a čtyř vzdělávacích videospotů do expozice Církevního umění západního 

Krušnohoří, které budou sloužit i k propagaci expozice a klášterního areálu na internetu. 

 

 

34. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jan Bureš v.r.      Ing. Marek Poledníček v.r. 

        starosta města         místostarosta města   

 


