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Město Ostrov 
Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 22. ledna 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 
 
 

Členové RM: 
Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold, Petr Kalousek 

Ing. Petr Nedvěd, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Jitka Samáková, 
Omluveni:       
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  
Zapsala: Šárka Růžičková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2017 
3. – vyřazeno z programu 
4. Změna ceníku Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace 
5. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací města na 

rok 2018  
6. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, o souhlas s 

přijetím finančního účelově určeného daru 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 389, 366/5 a 37 v k. ú. Vykmanov  

u Ostrova – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. 
8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 385 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 

plynárenské zařízení  GasNet, s.r.o. 
9. Informace starosty 

a) Dohoda o ukončení MANDÁTNÍ SMLOUVY (nucené odtahy vozidel) a uzavření 
nové smlouvy 

b) Návrh na zastavení exekučního řízení 
c) Rozpočtové opatření č. 1/2018 – MP – přesun finančních prostředků na vrácení 

nevyčerpané účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2017 
d) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na vrácení 

nevyčerpané účelové dotace z MŠMT prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s. na 
projekt MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 

10. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Velitel MP k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodům 3 a 6 
Vedoucí OMM k bodům 7 a 8 
Vedoucí OSMM k bodu 9 a) 
Vedoucí OF k bodu 9 b,c,d, 
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1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 34/18 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 
pod č. 72/17, 675/17, 841/17, 953/17, 1025/17, 1040/17, 1102/17, 1104/17, 1105/17 a z roku 
2018 pod č. 6/18, 8/18, 27/18, 28/18 a 32/18. 
 
 
2. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2017 
Usn. RM č. 35/18 
RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2017 
 
 
3. – vyřazeno z programu 
 
 
4. Změna ceníku Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 36/18 
RM souhlasí s navrženou změnou v ceníku služeb Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 
organizace s účinností od 01. 02. 2018 dle předloženého návrhu. 
 
 
5. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací města na rok 
2018  
Usn. RM č. 37/18 
RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 38/18 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 39/18 
RM ukládá odboru kancelář starosty písemně sdělit závazné ukazatele vyplývající ze 
schváleného rozpisu rozpočtu města na rok 2018 příspěvkovým organizacím města, které jsou 
povinny se jimi řídit.  
 
 
6. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, o souhlas s 
přijetím finančního účelově určeného daru 
Usn. RM č. 40/18 
RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 5 000,00 Kč od Českého 
volejbalového svazu se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 9, PSČ 169 00, IČO: 00540285, pro 
Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou organizaci, za účelem nákupu 
sportovního náčiní.    
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7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 389, 366/5 a 37 v k. ú. Vykmanov  
u Ostrova – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. 
Usn. RM č. 41/18 
RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení,  provozování, 
údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, 
KV, Dolní Žďár, p.č. 284/2, kNN“, č. IV-12-0012713/VB01, vymezujícího rozsah věcného 
břemene – služebnosti a  právo  provést stavbu  na p. p. č.  389, 366/5 a 37 v k. ú. Vykmanov 
u Ostrova 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 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. Náklady na zřízení věcného břemene - 
služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 385 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 
plynárenské zařízení  GasNet, s.r.o. 
Usn. RM č. 42/18 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení „Rodinný dům, STL PE domovní přípojka, číslo stavby: 
58578“, na p. p. č. 385 k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dle GP skutečného provedení stavby, pro 
oprávněného, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 272 95 567, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 3 100,00 Kč 
plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení 
věcného břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému a 
úhradu za vklad do katastru nemovitostí, ponese investor stavby, p. O. T., nar. xxxx, bytem 
xxxx, 363 01 Ostrov.   
 
 
9. Informace starosty 
a) Dohoda o ukončení MANDÁTNÍ SMLOUVY (nucené odtahy vozidel) a uzavření nové 
smlouvy 
Usn. RM č. 43/18 
RM schvaluje dohodu o ukončení MANDÁTNÍ SMLOUVY (nucené odtahy vozidel). 
 
Usn. RM č. 44/18 
RM schvaluje PŘÍKAZNÍ SMLOUVU (nucené odtahy vozidel) dle předloženého návrhu. 
 
 
b) Návrh na zastavení exekučního řízení 
Usn. RM č. 45/18 
RM schvaluje zastavení exekučního řízení vedené proti povinnému J. O., nar. xxxx, xxxx, 
Ostrov, PSČ 363. 
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c) Rozpočtové opatření č. 1/2018 – MP – přesun finančních prostředků na vrácení 
nevyčerpané účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2017 
Usn. RM č. 46/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 25 Kč ze služeb pošt u městské policie a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 25 Kč na vrácení nevyčerpané 
účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2017. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na vrácení 
nevyčerpané účelové dotace z MŠMT prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s. na projekt 
MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 
Usn. RM č. 47/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 0,40 Kč ze školení a vzdělávání a zařazují 
se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 0,40 Kč na vrácení nevyčerpané účelové 
dotace z MŠMT prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s. na projekt MAP rozvoje vzdělávání 
v území ORP Ostrov. 
 
 
 
10. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný v.r.                Mgr. Petr Šindelář, LL.M., v.r.         
  starosta města           1. místostarosta města 


