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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 4. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 18. února 2019 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

MUDr. Petr Pavelka, JUDr. Dominik Kříž PhD., 

Omluven:        Ing. Petr Nedvěd, Bc. David Hanakovič 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Mimořádná přidělení bytů 

3. Informace - přidělení, převody, směny a podnájmy bytů 

4. Doplnění pořadníku na byty 1+1, 1+kk - 2. část 

5. Bytová politika ve městě 

6. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"  

7. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť 

radioaktivních odpadů  

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro MAS Krušné hory o. p. s. 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Autobusy Karlovy Vary, a. s. 

10. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Biatlon klub OSTROV, z.s. 

11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. st. 1226, na kterém se nachází stavba garáže, vše k. ú. Ostrov 

nad Ohří  

b)   Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří – společnost 

SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o.  

c) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 166-13-07-03 v budově č. p. 15 v Ostrově 

d) Ukončení Nájemní smlouvy v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 796 v Ostrově 

e) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 033-13-01-29 v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 796 

v Ostrově 

f) Pronájem prostoru určeného k podnikání v budově č. p. 707 – 709 

g) Pronájem prostoru určeného k podnikání v areálu č. p. 175 

12. Staženo z programu 

13. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2048/1, 2048/2, 2048/5 a 2170/1 v k. 

ú. Ostrov nad Ohří – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

14. Staženo z programu 

15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku ve veřejné linkové přepravě osob 

16. Rozpočtová opatření 

17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

19. Informace - dotační možnosti prostřednictvím MAS Krušné hory, o.p.s. 

20. Žádost o pořízení kuchyňské linky z rozpočtu města 

21. Smluvní úhrada za provoz systému komunálního odpadu 

22. Odvolání vedoucího OI a OSMM  
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23. Pověření Tomáše Bujanského řízením odboru KSVS 

24. Informace starosty 

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 5 

Vedoucí OKS k bodům 6 až 10 

Vedoucí OMM k bodům 11 až 14 

Vedoucí ODS k bodu 15 

Vedoucí OF k bodům 16 až 18 

Vedoucí ORÚP k bodu 19 

Vedoucí OSMM k bodům 20 a 21 

TAJ k bodům 22 až 24 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 121/19 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 

pod č. 49/18, 981/18, 1017/18 a z roku 2019 pod č. 11/19, 40/19 až 43/19, 45/19, 54/19, 56/19 

až 72/19, 87/19, 88/19, 92/19 až 94/19, 96/19, 97/19, 99/19 až 107/19 a 112/19. 

 

 

2. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 122/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. J. N., Bc. 

 

Usn. RM č. 123/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově pí. A. K. a to na dobu tří měsíců s možností prodloužení. 

 

Usn. RM č. 124/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro nízkopříjmové osoby v Ostrově pí. E. Š. 
 

Usn. RM č. 125/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově p. L. S. 

 

Usn. RM č. 126/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí. M. Č.. 
 

Usn. RM č. 127/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově pí. J. F. 
 

Usn. RM č. 128/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově p. P. T. 
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Usn. RM č. 129/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. Z. S. 
 

Usn. RM č. 130/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí. L. B. 
 

Usn. RM č. 131/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. V. G. 
 

Usn. RM č. 132/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům A. a R. K. 
 

Usn. RM č. 133/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově pí. J. E. 
 

Usn. RM č. 134/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk nebo 1+1 v Ostrově pí. L. K. 
 

Usn. RM č. 135/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově pí. P. M.    
 

Usn. RM č. 136/19 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v ul. Odborů 619/5 v Ostrově p. J. K., 

jakmile byt bude uvolněn po skončení dědického řízení. 

 

Usn. RM č. 137/19 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/14 v Ostrově 

na dobu od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 pro p. D. P. 
 

Usn. RM č. 138/19 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: M. Š., M. S., J. Š., J. M., V. F. 
 

Usn. RM č. 139/19 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: P. U., J. K., I. S. 

 

Usn. RM č. 140/19 

RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 859/4 v Ostrově o nájemce p. 

R. H. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstanou nezměněna. 

 
Usn. RM č. 141/19 

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

v Ostrově o žadatele v tomto pořadí: Z. Č., J. G., A. V., D. B. 
 

Usn. RM č. 142/19 

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

v Ostrově o žadatele: v tomto pořadí: J. Z., J. K. 
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Usn. RM č. 143/19 

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

o žadatele: manželé A. a D. V. 

 

Usn. RM č. 144/19 

RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově pí. V. V.  

 

Usn. RM č. 145/19 

RM souhlasí s přeřazením žádosti manželů J. a V. B. z pořadníku na byty 1+1 do pořadníku 

na byty 1+kk v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově. 

 

Usn. RM č. 146/19 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Kodusu v Ostrově o žadatele v tomto pořadí: 

Z. P., J. K., P. T., J. P. 

 

Usn. RM č. 147/19 

RM souhlasí s podnájmem bytu o velikosti 4+kk v ul. Odborů 612/15 v Ostrově na dobu od 1. 

4. 2019 do 31. 3. 2020 pro pí. J. N., Bc. 

 

 

3. Informace - přidělení, převody, směny a podnájmy bytů 

- bez usnesení.  

 

 

4. Doplnění pořadníku na byty 1+1, 1+kk - 2. část 

Usn. RM č. 148/19 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 a 1+kk v Ostrově o žadatele v tomto pořadí: 

J. T., M. M., M. L., S. a J. K., M. Š., J. B., R. B., E. B., J. H., J. B., Y. R., T. L., M. M., M. K., 

R. Š., J. L., D. M., D. F., A. K., M. Č. 

  

Usn. RM č. 149/19 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+kk a 1+1 v Ostrově o tyto žadatele: S. L., 

M. Š., V. Š., V. Š., J. M., I. H., T. H. st., T. H. ml., J. a E. G., J. G., J. K., N. L., I. P., A. G., P. 

H., M. B., V. Š., L. K., V. R., J. Š., J. J. 

 

 

5. Bytová politika ve městě 

Usn. RM č. 150/19 

RM schvaluje Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Ostrov dle předloženého 

návrhu. 

 

Usn. RM č. 151/19 

RM schvaluje Pravidla postupu přidělování bytů v čp. 615, čp. 616 a čp. 618 v Ostrově dle 

předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 152/19 

RM schvaluje Pravidla postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 

tř. čp. 1365-7 v Ostrově dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 153/19 

RM souhlasí se změnou pronájmu čp. 612 dle předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 154/19 

RM souhlasí se změnou užívání původní části domu čp. 1377 na Jáchymovské ul. v Ostrově 

z bytů na ubytovnu. 

 

 

6. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"  

Usn. RM č. 155/19 

RM schvaluje připojení se města Ostrov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  

a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 před budovou městského úřadu.  

 

 

7. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních 

odpadů  

Usn. RM č. 156/19 

RM doporučuje ZM delegovat Ing. Jana Bureše zastoupením města Ostrov v Občanské 

kontrolní komise (OKK) při Správě úložišť radioaktivních odpadů. 

 

 

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro MAS Krušné hory o. p. s. 

Usn. RM č. 157/19 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 5 000,00 

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

„Čištění řeky Ohře 2019“ pro MAS Krušné hory, o. p. s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 22691022, zastoupenou Ing. Janou Urbánkovou. 

 

 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Autobusy Karlovy Vary, a. s. 

Usn. RM č. 158/19 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu cyklodopravy 

CykloEGRENSIS v Karlovarském kraji na rok 2019 se společností Autobusy Karlovy Vary,  

a. s., se sídlem Sportovní 578/4, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, IČO 25332473, 

zastoupenou Ing. Zdeňkem Suchanem. 

 

 

10. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Biatlon klub OSTROV, z.s. 

Usn. RM č. 159/19 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2019 

na úhradu nákladů spojených s nákupem duosestavy kontejnerů pro Biatlon klub OSTROV, z. 

s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 363 01, IČO , zastoupenou Michaelou Kuncovou. 
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11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. st. 1226, na kterém se nachází stavba garáže, vše k. ú. Ostrov nad 

Ohří  

Usn. RM č. 160/19 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1226 o výměře 30 m2, na kterém se nachází stavba 

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

xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 

Kč/m2/rok. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem T. M. se sjednává s rozvazovací podmínkou 

60 dnů. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 

RM panu T. M., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří – společnost SMEROVE 

TABULE.CZ, s.r.o.  

Usn. RM č. 161/19 

RM schvaluje pronájem části zábradlí v pravém 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 3 x 

1 m sloužícího jako „navigace k nové prodejně Kaufland“, na dobu určitou od 27.2.2019 do 

26.4.2019, za nájemné ve výši 100,00 Kč/m2/týden plus DPH v zákonné výši, společnosti 

SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o., IČ 263 06 018, se sídlem Ostřicová 640/18, Stodůlky, 155 

00 Praha 5. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a společností SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o., se 

sjednává s rozvazovací podmínkou 60 dnů. Pokud nebude smlouva uzavřena do 60 dnů ode 

dne doručení tohoto usnesení RM společnosti SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o., bude dnem 

následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

c) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 166-13-07-03 v budově č. p. 15 v Ostrově 

Usn. RM č. 162/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 166-13-07-03 , uzavřené s paní Klárou 

Jindrovou, IČ 734 30 005, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 1106, PSČ 363 01, na pronájem 

prostoru určeného k podnikání o výměře 58,80 m2 provozní plochy a 16,06 m2 ostatní plochy 

v budově č. p. 15,  která je součástí pozemku st. p. č. 88/1,  v k. ú. Ostrov nad Ohří, dohodou 

ke dni 28. 02. 2019 

 

d) Ukončení Nájemní smlouvy v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 796 v Ostrově 

Usn. RM č. 163/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy, uzavřené s paní Danou Kučerovou, IČ 611 78 454, 

se sídlem Ostrov, Mánesova 1027, PSČ 363 01, na pronájem prostoru určeného k podnikání o 

celkové výměře 14,50 m2 v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 796, která je součástí pozemku st. 

p. č. 819/3, st. p. č. 819/4, st. p. č. 819/5, v k. ú. Ostrov nad Ohří, dohodou k 31. 03. 2019 

 

e) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 033-13-01-29 v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 796 

v Ostrově 

Usn. RM č. 164/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 033-13-01-29, uzavřené s paní Lenou 

Doupníkovou, IČ 869 29 577, se sídlem Ostrov, Masarykova 665, PSČ 363 01, na pronájem 

prostoru určeného k podnikání o celkové výměře 13,00 m2 v budově č. p. 798, č. p. 797, č. p. 

796, která je součástí pozemku st. p. č. 819/3, st. p. č. 819/4, st. p. č. 819/5, v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, dohodu ke dni 28.02.2019 
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f) Pronájem prostoru určeného k podnikání v budově č. p. 707 – 709 

Usn. RM č. 165/19 

RM schvaluje pronájem prostor k podnikání o výměře 42,10 m2 v I. NP budovy č. p. 707 - 

709, která je součástí pozemku st. p. č. 778/2, 778/3, 778/4, vše k. ú. Ostrov nad Ohří, 

společnosti DataOstrov s.r.o., IČO 064 99 783, se sídlem Ostrov, Nádražní 215, PSČ 363 01, 

na dobu neurčitou, za nájemné 1 200,00 Kč/m2 /rok, za účelem provozování prodeje hardwaru 

a softwaru Comfor partner. Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a společností DataOstrov 

s.r.o. se sjednává s rozvazovací podmínkou 60 dnů. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena 

do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM společnosti DataOstrov s.r.o., bude dnem 

následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 

g) Pronájem prostoru určeného k podnikání v areálu č. p. 175 

Usn. RM č. 166/19 

RM schvaluje pronájem prostor k podnikání o výměře 13,08 m2 v I. NP budovy bez č. p./č. p., 

která je součástí pozemku st. p. č. 290/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu L. Č., bytem Ostrov, 

xxxx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 600,00 Kč/m2 /rok, za účelem užívání jako 

skladovací prostor. Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem L. Č. se sjednává s 

rozvazovací podmínkou 60 dnů. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne 

doručení tohoto usnesení RM panu L. Č., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 

 

12. staženo z programu 

 

 

13. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2048/1, 2048/2, 2048/5 a 2170/1 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 167/19 

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

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

Průmyslová, pč. 2048/7, kNN“, č. IV-12-0013867/VB1 vymezujícího rozsah věcného 

břemene – služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 2048/1, 2048/2, 2048/5 a 2170/1 

v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou 

jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý metr čtvereční budoucího povinného 

pozemku zatíženého 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.  

 

14. staženo z programu 

 

 

15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku ve veřejné linkové přepravě osob 

Usn. RM č. 168/19 

RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 

dopravě a pověřuje starostu jeho podpisem. 
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16. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – OKS – přijatý neinvestiční transfer od obce Krásný Les na 

zabezpečování požární ochrany  

Usn. RM č. 169/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 20.000 Kč z přijatého 

neinvestičního transferu od obce Krásný Les na zabezpečování požární ochrany JSDH. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 5/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků na elektrickou 

energii v čp. 197 – veřejné WC zastávka 

Usn. RM č. 170/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 89 tis. Kč z oprav nebytových prostor a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 89 tis. Kč na elektrickou energii v čp. 197 

– veřejné WC zastávka. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 6/2019 – OF – přesun finančních prostředků z paragrafu ochrana 

obyvatelstva na paragraf krizová opatření 

Usn. RM č. 171/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 200 tis. Kč z ochrany obyvatelstva a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 200 tis. Kč na krizová opatření. 

 

 

17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 172/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 

pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní M. F., nar. xxxx a panem M. K., nar. xxxx, oba 

bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 173/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 

pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem J. C., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 174/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 

pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem T. S., xxxx a paní A. S., nar. xxxx, oba bytem 

xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 175/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 

pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem P. G., xxxx a paní L. G., nar. xxxx, oba xxxx, 

363 01 Ostrov v předloženém znění. 
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18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 176/19 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 

50 000,00 Kč s panem J. D., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

 

19. Informace - dotační možnosti prostřednictvím MAS Krušné hory, o.p.s. 

Usn. RM č. 177/19 

RM bere na vědomí předloženou informaci o dotačních možnostech prostřednictvím MAS 

Krušné hory, o.p.s. 

 

 

20. Žádost o pořízení kuchyňské linky z rozpočtu města 

Usn. RM č. 178/19 

RM neschvaluje žádost paní M. R., bytem xxxx v Ostrově na pořízení kuchyňské linky 

z rozpočtu města. 

 

 

21. Smluvní úhrada za provoz systému komunálního odpadu 

Usn. RM č. 179/19 

RM bere na vědomí, že se pro rok 2019 výše smluvní úhrady za provoz systému 

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

uživatele tohoto systému nemění. 

 

 

22. Odvolání vedoucího OI a OSMM  

Usn. RM č. 180/19 

RM odvolává pana Jiřího Šustra z funkce vedoucího odboru investic ke dni 30. 4. 2019 

z důvodu organizační změny a zrušení pracovního místa. 

 

Usn. RM č. 181/19 

RM odvolává pana Ivana Vysockého z funkce vedoucího odboru správy majetku města ke dni 

30. 4. 2019 z důvodu organizační změny a zrušení pracovního místa. 

 

23. Pověření Tomáše Bujanského řízením odboru KSVS 

Usn. RM č. 182/19 

RM pověřuje s platností od 1. 3. 2019 Tomáše Bujanského vedením odboru kanceláře starosty 

a vnitřních věcí.  

 

24. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

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

starosta města          místostarosta města  

                 


