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Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 5. března 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. Vladimír Palivec,  

Omluveni:      Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová   

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města - ZŠ 

3. Návrh OZV č. 1/2018, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

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

6. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"  

7. Změna "Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov" 

8. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím rezervního 

fondu  

9. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 1434/45 v k. ú. Květnová 

b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 48-98-03-25-1, pronájem pozemku st. p. č. 63/8, k. 

ú. Ostrov nad Ohří 

c) Uzavření smlouvy o užívání společné věci, podílu na pozemku p. č. 4172, v k. ú. 

Topolná 

d) Pronájem liniové stavby – horkovodní přípojka pro areál složek IZS v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1038 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   

11. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 

objekt dešťové kanalizace Města Ostrov z lokality dětské letní scény  

12. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 9/1 a 105 v k. ú. Kfely u Ostrova – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

13. Úhrada vzniklé škody poškozenému 

14. Mimořádná přidělení bytů 

15. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

16. Žádost o individuální dotaci 

17. Oprava MŠ Halasova po havárii vodoinstalace - Zadání zakázky dle pravidel zadávání 

veřejných zakázek městem Ostrov 

18. Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

19. Pověření k zastupování města ve stavebních řízeních 

20. Jmenování vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 6. 2018 

21. Informace starosty 

a) Rozpočtová opatření 

22. Zprávy z komisí  
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Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 až 8 

Vedoucí OMM k bodům 9 až 13 

Vedoucí OSVZ k bodům 14 až 16 

Vedoucí OSMM k bodu 17 

Taj k bodu 20 

Vedoucí OF k bodu 21a) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 134/18 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 pod 

č. 910/17, 930/17, 954/17, 1100/17 a z roku 2018 pod č. 2/18, 88/18, 97/18 až 99/18, 102/1/ až 

106/18, 112/18, 118/18, 124/18, 127/18, 128/18, 130/18 až 132/18. 

 

  

2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města - ZŠ 

Usn. RM č. 135/18 

RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvkové organizace, v předloženém znění.  

 

Usn. RM č. 136/18 

RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkové organizace, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 137/18 

RM ukládá odboru kancelář starosty oznámit změny ve zřizovacích listinách Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, a Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 966, příspěvkové organizace, do Úředního věstníku ČR a dále zajistit doplnění 

zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvkové organizace, o další místo poskytovaného vzdělávání na pozemku p. č. 481/1  

a pozemku st. p. č. 3265, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – stavba občanského vybavení 

v k. ú. Ostrov nad Ohří – Atletický areál. 

 

 

3. Návrh OZV č. 1/2018, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

Usn. RM č. 138/18 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2018  

(OZV č. 1/2018), kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace, v předloženém 

znění. 

 

 

4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

Usn. RM č. 139/18 

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

2018 ve výši 50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na nákup 

nového vozu odchytové služby pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 

50, Ostrov, PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 
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5. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Autobusy Karlovy Vary, a. s. 

Usn. RM č. 140/18 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu cyklodopravy 

CykloEGRENSIS v Karlovarském kraji na rok 2018 se společností Autobusy Karlovy Vary,  

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

zastoupenou Ing. Zdeňkem Suchanem. 

 

 

6. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"  

Usn. RM č. 141/18 

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

tibetské vlajky dne 10. března 2018 před budovou městského úřadu.  

 

 

7. Změna "Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov" 

Usn. RM č. 142/18 

RM schvaluje Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov s účinností 

od 6. března 2018, v předloženém znění.  

 

 

8. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím rezervního 

fondu  

Usn. RM č. 143/18 

RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, ve 

výši max. 260 000,00 Kč vč. DPH na rozvoj další činnosti. 

 

 

9. Pronájmy, výpůjčky 

9a) Pronájem pozemku p. č. 1434/45 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 144/18 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 1434/45 o výměře 851 m2 v k. ú. Květnová, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, panu P. M., r. č. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 

363 01, za účelem zahrádkářského využití. 

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. M., nebude uzavřena do 30 

dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM panu P. M., bude dnem následujícím po uplynutí 

lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

9b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 48-98-03-25-1, pronájem pozemku st. p. č. 63/8, k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 145/18 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 48-98-03-25-1 ze dne 23.03.1998, uzavřené 

na pronájem pozemku st. p. č. 63/8 o výměře 31 m2, na kterém se nachází stavba garáže bez                 

č. p./ č. e. ve vlastnictví třetí osoby, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem M. V., r. č. xxxx, 

bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, dohodou ke dni 31.03.2018.  
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Usn. RM č. 146/18 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 63/8 o výměře 31 m2, na kterém se nachází stavba 

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

bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 7,00 Kč/m2/rok. 

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. V. nebude uzavřena do 30 dnů 

ode dne doručení tohoto usnesení RM panu P. V., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

9c) Uzavření smlouvy o užívání společné věci, podílu na pozemku p. č. 4172, v k. ú. Topolná 

Usn. RM č. 147/18 

RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání společné věci, a to spoluvlastnického podílu o 

velikosti 3/5 na pozemku p. č. 4172 z celkové výměry 1 298 m2 v k. ú. Topolná, za náhradu za 

užívání ve výši 137,00 Kč/rok navýšenou o daň z nemovitosti v daném roce, na dobu neurčitou, 

společnosti TOPAGRA, spol. s r.o., IČ 44018711, se sídlem Topolná 164, PSČ 68711. 

 

9d) Pronájem liniové stavby – horkovodní přípojka pro areál složek IZS v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 148/18 

RM schvaluje pronájem liniové stavby - horkovodní přípojky pro areál složek IZS, vybudované 

v rámci stavby „Areál složek IZS 1. etapa“, jako stavební objekt SO 124 – Teplovodní 

přípojka, včetně stavebního objektu SO 125 – Optické kabely, společnosti Ostrovská 

teplárenská, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO 497 90 498, od 1. 4. 2018 na 

dobu neurčitou, za účelem užívání přípojky k dodávkám tepla pro odběratele v okolí areálu 

složek IZS v k. ú. Ostrov nad Ohří, za nájemné, vypočítané jako násobek skutečného množství 

dodaného tepla ve výši 30,00 Kč/přenesený GJ + DPH v zákonné výši. Nájemné bude hrazeno 

jedenkrát ročně, vždy do 31. 3. následujícího roku, na základě daňového dokladu vystaveného 

pronajímatelem. 

 

 

10. Prodeje, nákupy, směny 

10a) Nákup st. p. č. 1038 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   

Usn. RM č. 149/18 

RM doporučuje ZM schválit nákup pozemku st. p. č. 1038 o výměře 20 m2, spolu se stavbou 

garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku pí. Z. H., r.č. xxxx, bytem xxxx, 

363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za kupní cenu sjednanou ve výši 50 890,00 Kč. 

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovité věci uhradí kupující, tj. Město Ostrov.   

 

 

11. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 

objekt dešťové kanalizace Města Ostrov z lokality dětské letní scény  

Usn. RM č. 150/18 

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

provozování, údržbu a opravy výústního objektu dešťové kanalizace stavby „Zbudování dětské 

letní scény“, na p. p. č. 2664/1 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., se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, 

PSČ 430 03, IČO 708 89 988. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. 

vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene, 
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včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN, ponese 

oprávněný, t.j. Město Ostrov. 

 

 

12. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 9/1 a 105 v k. ú. Kfely u Ostrova – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 151/18 

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

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

101/5, kabel NN“, č. IV-12-0012190/VB/002, vymezujícího rozsah věcného břemene 

služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 9/1  a 105 v k. ú.  Kfely 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 3 622,00 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. 

 

 

13. Úhrada vzniklé škody poškozenému 

Usn. RM č. 152/18 

RM nesouhlasí s úhradou vzniklé škody na majetku poškozených (oplocení pozemku p. č. 

955/3, k. ú. Ostrov nad Ohří), spočívající v destrukci plotu včetně napínacích drátů pádem 

stromu vlivem větru při vichřici, ve výši 3 500,00 Kč manželům P., P. Ing., r. č. xxxx, a V. Ing., 

r. č. xxxx, oba bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, protože k dané věci nebyly zjištěny žádné 

zákonné důvody.    

 

 

14. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 153/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí. M. R. 

 

Usn. RM č. 154/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu 2+1 v Ostrově p. Z. H. 

 

Usn. RM č. 155/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí. H. D. 

 

Usn. RM č. 156/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. P. L. 

 

Usn. RM č. 157/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu 1+1 v Ostrově pí. E. B. 

 

Usn. RM č. 158/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově p. S. L. 

 

Usn. RM č. 159/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v ul. Brigádnická 1031/17 v Ostrově 

manželům M. a H. Č., jakmile bude byt ve stavu schopném užívání. 
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Usn. RM č. 160/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v Ostrově pí. M. V. 

 

Usn. RM č. 161/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v přístavbě čp. 1377 v Ostrově p. M. Š. 

 

Usn. RM č. 162/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. D. P. 

 

Usn. RM č. 163/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení v Hornické ul. 618/5 

v Ostrově panu D. G. 

 

Usn. RM č. 164/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v Ostrově panu L. G. 

 

Usn. RM č. 165/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově pí. A. K. 

 

Usn. RM č. 166/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/11 v Ostrově 

pro p. M. P. na dobu od 15. 1. 2018 do 30. 6. 2018. 

 

Usn. RM č. 167/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/9 v Ostrově pro 

p. F. B. na dobu od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018. 

 

Usn. RM č. 168/18 

RM souhlasí s  podnájmem bytu o velikosti 3+kk v ul. Odborů 612/18 v Ostrově pro pí. M. T. 

na dobu od 12. 3. 2018 do 28. 2. 2019. 

 

Usn. RM č. 169/18 

RM souhlasí s podnájmem bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/14 v Ostrově pro Ing. D. P. 

dobu od 12. 3. 2018 do 28. 2. 2019. 

 

Usn. RM č. 170/18 

RM souhlasí s přidělením bytu 1+kk na Hlavní tř. 1366/18 v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově paní M. J. 

 

Usn. RM č. 171/18 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty v DPS v Ostrově o následující žadatele: J. K., 

V. B. 

 

Usn. RM č. 172/18 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty 1+0,1+kk v DPS v Ostrově o následující žadatele: 

A. B., D. M. 

 

Usn. RM č. 173/18 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty 1+1 v DPS v Ostrově o následující žadatele: A. V. 

a L. T. 
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Usn. RM č. 174/18 

RM souhlasí s přeřazením žádosti p. J. F. z pořadníku na byty 1+1 do pořadníku na byty 2+1 

v Ostrově. Žádost bude zařazena datem schválení v Radě Města Ostrov. 

 

Usn. RM č. 175/18 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Odborů 620/16 v Ostrově s panem 

D. K. 

 

Usn. RM č. 176/18 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Klášterní 141/C5 v Ostrově s Ing. 

O. S. a trvá na ukončení nájmu k datu 30. 4. 2018. 

 

 

15. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

Usn. RM č. 177/18 

RM souhlasí s Dohodou mezi nájemci bytů o vzájemné změně předmětu nájmu mezi p. J. B. a 

manžely M. a A. K. 

 

 

16. Žádost o individuální dotaci 

Usn. RM č. 178/18 

RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov Marii Rondevaldové, 

IČ 61795461, se sídlem Komenského 932, 363 01 Ostrov, na provozní a osobní náklady 

související se vznikem a provozem Doučovacího a výukového centra Světluška poskytujícího 

služby dětem a mládeži.  

 

 

17. Oprava MŠ Halasova po havárii vodoinstalace - Zadání zakázky dle pravidel zadávání 

veřejných zakázek městem Ostrov 

Usn. RM č. 179/18 

RM schvaluje zadání veřejné zakázky dle čl. 6 odstavce 5 Pravidel pro zadávání VZ (vyjímky 

v naléhavých případech) a přiděluje veřejnou zakázku „Oprava MŠ Halasova po havárii 

vodoinstalace“ uchazeči  Šugar stavební s. r. o., Vykmanov 12, 363 01 Ostrov, IČ:26354489  

 s nabídkovou cenou 695 305,00 Kč bez DPH 

 

 

18. Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

Usn. RM č. 180/18 

Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 

teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen 

„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 

102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 

ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOK“), učinila tato r o z h o d n u t í :  

(1) Jediný akcionář společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. v působnosti valné hromady 

r o z h o d l  o  z m ě n ě  stanov v bodě 8.1.1.(b) tak, že  
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 stávající ustanovení ve znění: „Společnost z a s t u p u j e :  v  o m e z e n é m  

r o z s a h u  - předseda Představenstva s a m o s t a t n ě  v rozsahu zmocnění 

uděleného mu Představenstvem formou písemné plné moci“  

 

 s e  z r u š u j e  a  n a h r a z u j e  s e  tímto novým zněním: „Společnost 

z a s t u p u j e :  v  o m e z e n é m  r o z s a h u  - člen Představenstva 

s a m o s t a t n ě  v rozsahu zmocnění uděleného mu Představenstvem formou 

písemné plné moci.“ 

 

 

(2)  Jediný akcionář společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. v působnosti valné hromady 

s odvoláním na ustanovení § 448 odst. 2 ZOK a s odvoláním na bod 4.1.2.(e) platných 

stanov společnosti v o l í  s účinností k dnešnímu dni dalšího člena d o z o r č í  r a d y :  

 

 Petr Mišička, * xxxx, bytem xxxx, Ostrov, PSČ 363 01 

 

 

(3) Jediný akcionář společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. v působnosti valné hromady 

s c h v a l u j e  smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady 

v předloženém znění. 

 

 

(4) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e  starostu města Ing. Josefa Železného podpisem 

písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 

Ostrovská teplárenská, a.s. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK jakož i podpisem 

notářského zápisu. 

 

 

19. Pověření k zastupování města ve stavebních řízeních 

Usn. RM č. 181/18 

RM pověřuje s okamžitou platností 1. místostarostu zastupováním města ve stavebních 

řízeních, ve kterých je město účastníkem. Dosud platná pověření zůstávají v platnosti. 

 

 

20. Jmenování vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 6. 2018 

Usn. RM č. 182/18 

RM jmenuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Ing. Bc. Kateřinu 

Šplíchalovou s platností od 1. 6. 2018. 

 

21. Informace starosty 

21a) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 

zámecké zdi a kapličky v areálu kláštera 

Usn. RM č. 183/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.380 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 2.380 tis. Kč na opravu 

zámecké zdi a kapličky v areálu kláštera. 
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21b) Rozpočtové opatření č. 4/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na další 

modernizaci metropolitní sítě 

Usn. RM č. 184/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.500 tis. Kč na další modernizaci 

metropolitní sítě. 

 

21c) Rozpočtové opatření č. 5/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 

slaboproudého připojení kabeláže a přípojek v atletickém areálu 

Usn. RM č. 185/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 100 tis. Kč na realizaci 

slaboproudého připojení kabeláže a přípojek v atletickém areálu. 

 

 

22. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný      Mgr. Petr Šindelář, LL.M.                       

  starosta města         1. místostarosta města                


