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Město Ostrov 

Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 27. května 2019 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

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

Omluven:        Ing. Marek Poledníček 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Pravidla pro provoz služby SENIOR EXPRES 

3. Poskytnutí příspěvku města Ostrov na Projekt "Sociální automobil" pro DD Karlovy 

Vary a Ostrov, p.o. 

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva(y) 

5. Vyhlášení 2. kola dotačního řízení v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních 

služeb v roce 2019 

6. Podnájmy na čp. 612, Žádost o možnost 2. nabídky bytu, Žádost o prodloužení nájemní 

smlouvy 

7. Rozpočtová opatření 

8. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2019 

9. Pohledávky k 30. 4. 2019 

10. Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

11. Žádost o povolení splátkového kalendáře 

12. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí 

o dotaci na realizaci projektu VISK 3 – II. kolo 

13. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - Extreme media 

s.r.o. 

b) Provozování bufetu ve dvoraně MéÚ Ostrov 

c) Ukončení Nájemní smlouvy prostoru určeného k podnikání v budově č.p. 983,v k.ú. 

Ostrov nad Ohří 

15. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 940/8 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 

objekt dešťové kanalizace z parkoviště v Jáchymovské ulici 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2593 a p. p. č. 2750 v k. ú. Ostrov nad 

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

16. Veřejná zakázka "Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole 

Masarykova 1289- objekty RO1.1 a RO2.1, 363 01 Ostrov" - výběr zhotovitele 

17. Souhlas s použitím znaku města 

18. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro City Triathlon Karlovy Vary z.s. 

19. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro První Krušnohorská o.p.s. 

20. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na Kulturní léto v Ostrově  
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21. Informace starosty 

a) Návrh města Ostrov valné hromadě KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 

22. Zprávy z komisí  

 

 

 

Účast: 

Velitel MP k bodu 2 

Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 6 

Vedoucí OFŠ k bodům 7 až 13 

Vedoucí OMM k bodům 14 a 15,   

Vedoucí OMIS k bodům 16 

Vedoucí OKSVS k bodům 17 až 20, 21a) 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 486/19 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod 

č. 46/07, 54/07, 55/07, 80/07 až 86/07, 167/07, 202/07, 227/07, 268/07, 289/07 až 292/07, 

294/07 až300/07, 311/07, 333/07, 335/07, 336/07, 340/07, 353/07, 399/07, 418/07, 497/07, 

512/07, 559/07, 614/07 až 618/07, 620/07, 675/07, 690/07, 700/07, 711/07, 714/07, 757/07, 

787/07, 792/07, 799/07, 812/07, 836/07, 862/07 a z roku 2018 pod č. 766/18, 816/08, 947/08, 

974/08, 975/18 a z roku 2019 pod č. 50/19, 83/19, 118/19, 153/19, 230/19, 267/19, 376/19 až 

382/19, 384/19 až 387/19, 389/19, 402/19, 407/19, 414/19, 425/19, 444/19, 450/19, 455/19, 

457/19 až 459/19, 463/19 až 466/19, 469/19 až 471/19, 479/19, 481/19 a 484/19. 

 
 
2. Pravidla pro provoz služby SENIOR EXPRES 

Usn. RM č. 487/19 

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro provoz služby „ SENIOR EXPRES“. 

 

 

3. Poskytnutí příspěvku města Ostrov na Projekt "Sociální automobil" pro DD Karlovy Vary a 

Ostrov, p.o. 

Usn. RM č. 488/19 

RM neschvaluje poskytnutí příspěvku města Ostrov na Projekt „Sociální automobil“ pro DD 

Karlovy Vary a Ostrov, p.o.  

  

 

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 489/19 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2019 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro A. Ž., zastoupenou paní Z. Ž., ve výši 8.000 Kč. 
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5. Vyhlášení 2. kola dotačního řízení v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb v 

roce 2019 

Usn. RM č. 490/19 

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Ostrov Programu podpory a rozvoje sociálních služeb.  

 

 

6. Podnájmy na čp. 612, Žádost o možnost 2. nabídky bytu, Žádost o prodloužení nájemní 

smlouvy 

Usn. RM č. 491/19 

RM souhlasí s  podnájmem bytu o velikosti 2+kk v ul. Odborů 612/13 Ostrově pro pí. E. S. na 

dobu od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. 

 

Usn. RM č. 492/19 

RM souhlasí s  podnájmem bytu o velikosti 4+kk v ul. Odborů 612/15 Ostrově pro p. P. S. na 

dobu od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. 

 

Usn. RM č. 493/19 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 3+kk v ul. Odborů 612/18 pro pí. M. 

T. na dobu od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019. 

 

 

7. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z21/2019 – OFŠ – přesun finančních prostředků, závazných 

ukazatelů, u ZŠ Masarykova z příspěvku na provoz na příspěvek na provoz atletického stadionu 

Usn. RM č. 494/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z21/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 38.339.000 Kč z příspěvku na provoz u ZŠ 

Masarykova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 38.339 Kč na příspěvek na 

provoz atletického stadionu pro ZŠ Masarykova. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 31/2019 – OSVZ – přesun finančních prostředků z individuálních 

dotací na individuální dotaci pro organizaci Náhradním rodinám o.p.s. na realizaci projektu 

Chytrá zeď 

Usn. RM č. 495/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 5.000 Kč z individuálních dotací na podporu 

zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence a zařazují se výdaje do rozpočtu města 

pro rok 2019 ve výši 5.000 Kč na individuální dotaci pro organizaci Náhradním rodinám o.p.s. 

na realizaci projektu Chytrá zeď. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 32/2019 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

výkon sociální práce 

Usn. RM č. 496/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 415.143 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2019 pod účelovým znakem 13015. 
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d) Rozpočtové opatření č. 33/2019 – OFŠ – přesun finančních prostředků na mzdové prostředky 

pro odborného poradce na kotlíkové dotace 

Usn. RM č. 497/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 160.000 Kč z vlastní daňové povinnosti a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 160.000 Kč na mzdové prostředky 

pro odborného poradce na kotlíkové dotace. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z22/2019 – OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro DK 

Ostrov na předfinancování dotačního projektu Dětský filmový festival Oty Hofmana očima 

českých a německých školáků formou návratné finanční výpomoci 

Usn. RM č. 498/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z22/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 400.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 400.000 Kč pro DK Ostrov na 

předfinancování dotačního projektu Dětský filmový festival Oty Hofmana očima českých a 

německých školáků formou návratné finanční výpomoci. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 34/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků na programovou 

dotaci na kulturu a zájmové aktivity pro cizí příspěvkové organizace  

Usn. RM č. 499/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 20.000 Kč z programových dotací na kulturu 

a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 20.000 Kč na 

programovou dotaci na kulturu a zájmové aktivity pro cizí příspěvkové organizace. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 35/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na větší opravy 

veřejných WC na Starém náměstí  

Usn. RM č. 500/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 10.000 Kč z oprav nebytových prostor a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 10.000 Kč na větší opravy veřejných WC na 

Starém náměstí. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 36/2019 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt rozvíjíme sebe i naše žáky pro Základní uměleckou školu 

Ostrov, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 501/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 1.505.667 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování pro Základní 

uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
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i) Rozpočtové opatření č. 37/2019 – OFŠ – finanční dar od KÚKK pro Základní uměleckou 

školu Ostrov, příspěvková organizace na projekt skrývání a odkrývání očima a rukama 

Usn. RM č. 502/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč z finančního 

daru od KÚKK pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace na projekt 

skrývání a odkrývání očima a rukama. 

 

j) Rozpočtové opatření č. 38/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci nebytových prostor v čp. Hlavní 797 a 796 na nové pracoviště pro 

městskou policii 

Usn. RM č. 503/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 200.000 Kč z projektových dokumentací na 

různé opravy a zařazují se výdaje do rozpočtu msta pro rok 2019 ve výši 200.000 Kč na 

projektovou dokumentaci na rekonstrukci nebytových prostor v čp. Hlavní 797 a 796 na nové 

pracoviště pro městskou policii. 

 

 

8. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2019 

Usn. RM č. 504/19 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2019, kdy celkové příjmy města 

včetně financování činily 94.740 tis. Kč a celkové výdaje města činily 74.138 tis. Kč. Rozdíl 

mezi příjmy a výdaji je 20.602 tis. Kč.  

 

 

9. Pohledávky k 30. 4. 2019 

- bez usnesení.  

 

 

10. Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

Usn. RM č. 505/19 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky EX 178/14 po panu M. J., naposledy bytem xx, 

Ostrov a po paní E. J., zemř., naposledy bytem xx, Ostrov, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 506/19 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky EX 980/12 po panu M. J., naposledy bytem xx, 

Ostrov a po paní E. J., zemř., naposledy bytem xx, Ostrov, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 507/19 

RM doporučuje ZM schválit souhlas s částečným zastavením exekuce pro povinnou J. H., nar. 

xxxx, bytem xxxx, Ostrov, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 508/19 

RM schvaluje odpis pohledávky po paní K. K., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 522,06 

Kč, pro nevymahatelnost. 
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11. Žádost o povolení splátkového kalendáře 

Usn. RM č. 509/19 

RM schvaluje Dohodu o náhradě škody v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 510/19 

RM schvaluje úhradu zbylé části náhrady škody 47.347 Kč v měsíčních splátkách ve výši 1.972 

Kč a poslední splátku ve výši 1.981,50 Kč po dobu 12 měsíců za osobu, panu M. K., trvale 

bytem Ostrov, xxxx, okres Karlovy Vary a panu J. H., trvale bytem Ostrov, xxxx, okres Karlovy 

Vary. 

 

 

12. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotaci na realizaci projektu VISK 3 – II. kolo 

Usn. RM č. 511/19 

RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti  

o dotaci na projekt „Reprografické a digitalizační centrum“ z výběrového dotačního řízení 

VISK 3 – II. kolo – Informační centra veřejných knihoven pro rok 2019 – Ministerstvo kultury, 

dle předloženého návrhu. 

 

 

13. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 512/19 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-02/2019 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s panem J. K. v předloženém znění. 

 

 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - Extreme media s.r.o. 

Usn. RM č. 513/19 

RM schvaluje pronájem 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 4,00 

m x 1,00 m s navigací na elektro prodejnu KBexpert, za nájemné v celkové výši 150,00 

Kč/m2/týden plus DPH v zákonné výši, na dobu určitou pro období max 2 měsíců, společnosti 

Extreme media s.r.o., IČ 276 63 477, se sídlem Praha 3, Fibichova 1695, PSČ 13000. 

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

usnesení RM společnosti Extreme media s.r.o., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Provozování bufetu ve dvoraně MéÚ Ostrov 

Usn. RM č. 514/19 

RM schvaluje 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, panu Karlovi Úlehlovi, 

IČ 482 382 52 se sídlem S. K. Neumanna 985/23, Ostrov, 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 

1200,00 Kč/měsíc. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací 

podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM panu Karlovi Úlehlovi, bude dnem 

následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
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c) Ukončení Nájemní smlouvy prostoru určeného k podnikání v budově č.p. 983,v k.ú. Ostrov 

nad Ohří 

Usn. RM č. 515/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 237-12-07-27 , uzavřené s panem Tomášem 

Budinským, IČ 663 69 851, se sídlem Hroznětín, Bystřice 25, PSČ 363 01, na pronájem 

prostoru určeného k podnikání o výměře 11,23 m2 provozní plochy v budově č. p. 983, která je 

součástí pozemku st. p. č. 943, v k. ú. Ostrov nad Ohří dohodou ke dni 30. 06. 2019. 

 

 

15. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 940/8 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 

objekt dešťové kanalizace z parkoviště v Jáchymovské ulici 

Usn. RM č. 516/19 

RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, 

provozování, údržbu a opravy propustku dešťové kanalizace, vybudovaného v rámci stavby 

„Ostrov, Jáchymovská ulice – řešení dopravy v klidu (úsek ul. Hlavní -  Tesco)“, na p. p. č. 

940/8 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti po 

dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou 

úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 600,00 Kč, plus DPH v zákonné 

výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s. p., 

IČO 708 89 988, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03. Náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB výši 

dle skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve 

výši 600,00 Kč plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání 

návrhu na vklad břemene do KN, ponese oprávněný. 

 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2593 a p. p. č. 2750 v k. ú. Ostrov nad 

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

Usn. RM č. 517/19 

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

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

Nádražní, pč. 1481, kNN“, č. IV-12-0014578/VB1, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 2593 a p. p. č. 2750 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. Veřejná zakázka "Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole 

Masarykova 1289- objekty RO1.1 a RO2.1, 363 01 Ostrov" - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 518/19 

RM na základě provedeného posouzení a hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší 

nabídková cena schvaluje pořadí dodavatelů dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 

zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole 

Masarykova 1289 – objekty RO1.1 a RO2.1, 363 01 Ostrov " dodavateli č. 1 – AMAR CZ s.r.o., 

Krušnohorská 793, 363 01 Ostrov, IČO 29086086, s nabídkovou cenou 811 077,00 Kč bez 

DPH (981 403 Kč včetně DPH) jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  
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17. Souhlas s použitím znaku města 

Usn. RM č. 519/19 

RM schvaluje použití znaku města Ostrov Vězeňské službě České republiky, se sídlem Soudní 

1672/ 1a, 140 67 Praha 4, za účelem jeho vyobrazení na „Čestném praporu věznice Ostrov“. 

 

 

18. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro City Triathlon Karlovy Vary z.s. 

Usn. RM č. 520/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2019 ve výši 150 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na XTERRA 

CITY TRIATHLON 2019 Ostrov pro City Triathlon Karlovy Vary z. s., se sídlem Šmeralova 

320, Karlovy Vary, PSČ 36005, IČO 27011186, zastoupený Vladimírem Malým. 

 

Usn. RM č. 521/19 

RM bere na vědomí převzetí záštity starosty města Ing. Jana Bureše nad XTERRA CITY 

TRIATHLONEM Ostrov 2019.  

 

 

19. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro První Krušnohorská o.p.s. 

Usn. RM č. 522/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2019 ve výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu 

lyžařských běžeckých tras pro První Krušnohorskou o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 

1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 2429497, zastoupenou Miroslavem Račkem. 

 

 

20. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na Kulturní léto v Ostrově  

Usn. RM č. 523/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2019 ve výši 250 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Kulturní 

léto v Ostrově 2019 Ostrov pro Vladimíra Suchana, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy Vary, 

PSČ 360 01, IČO 15717186. 

 

 

21. Informace starosty 

a) Návrh města Ostrov valné hromadě KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  

Usn. RM č. 524/19 

RM doporučuje ZM delegovat Ing. Marka Poledníčka, místostarostu k zastupování města 

Ostrov na všech jednáních valných hromad obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. a dále delegovat Ing. Jitku Samákovou, místostarostku k zastupování 

města Ostrov na uvedených jednáních, pokud se nebude moci Ing. Marek Poledníček účastnit. 

 

Usn. RM č. 525/19 

RM doporučuje ZM, aby rozhodlo schválit návrh města Ostrov (jako akcionáře  KOS) valné 

hromadě KOS, aby zvolila Ing. Jana Bureše do funkce člena dozorčí rady KOS  

(v souladu s přísl. ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami KOS). 
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22. Zprávy z komisí  

- bez usnesení. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Bureš v.r.          Ing. Jitka Samáková v.r.   

             starosta města          místostarostka města  

 


