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Město Ostrov 
Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 23. října 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 
 

Členové RM: 
Přítomni: Ing. Josef Železný,  

Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Petr Kalousek, Ing. Jitka Samáková 
Omluveni:      Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold, 
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala: Šárka Růžičková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí 
3. Nový Strategický plán rozvoje města Ostrova - výběr zpracovatele 
4. Likvidace majetku MP 
5. VZ „Mzdový, personální a docházkový IS“ – výběr dodavatele  
6. VZ „Rozšíření agendy IS GINIS, prezentace dat a rozšíření systému IS GINIS o modul 

pro evidenci smluv“ - výběr dodavatele  
7. VZ „Poskytování právních a advokátních služeb“ – schválení zadávací dokumentace – 

vyřazeno z programu 
8. Návrh nařízení města Ostrov č. 5/2017 (NM č. 5/2017), o zabezpečení zmírňování závad 

ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním 
období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam neprovádí zimní údržba 

9. Likvidace a vyřazení majetku PO 
10. Schválení darovacích smluv mezi Ostrovskou teplárenskou, a.s. a mateřskými školami v 

Ostrově na sportovní vyžití a vybavení 
11. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 

území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 - nové informace 
12. Rozpočtová opatření 
13. Návrh rozpočtu města na rok 2018 - 2. čtení 
14. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
15. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
16. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
17. Pronájmy, výpůjčky: 

a) Pronájem části pozemku p. č. 802/1 a části pozemku 802/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 80,40 m2 v I. NP budovy č. p. 701 

18. Prodeje, nákupy: 
a) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov 
b) Prodej části pozemku p. č. 2503/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

19. Program 8. řádného zasedání ZM 06. 11. 2017 
20. Informace o GDPR 
21. Informace starosty 

a) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s 
přijetím sponzorských darů pro stř. Ekocentrum  
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b) Předání majetku do správy Základní škole Ostrov,Májová 997,příspěvkové organizaci  
c) Projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na 

cyklistické odpočívadlo“ - Dodatek č.2 
d) Žádost o uhrazení dluhu p. Schmidt 
e) Informace o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti se změnou platových tarifů ředitelů PO města Ostrov 

f) Jmenování do funkce ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 
g) Mimořádná přidělení bytů 

22. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Vedoucí ORÚP k bodu 3 
Velitel MP k bodu 4 
Vedoucí OVV k bodům 5 a 6 
Vedoucí OKS k bodům 7 až 11, 21a), 21b), 21e), 21f) 
Vedoucí OF k bodům 12 až 16, 21d) 
Vedoucí OMM k bodům 17 a 18 
Taj k bodům 19 a 20 
Vedoucí OI k bobu 21c)  
Vedoucí OSVZ k bodu 21g) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 926/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 
pod č. 654/17, 756/17, 760/17, 761/17, 839/17, 854/17, 880/17, 898/17, 899/17, 902/17 až 
907/17, 911/17 a 924/17.  
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí 
- bez usnesení.  
 
 
3. Nový Strategický plán rozvoje města Ostrova - výběr zpracovatele 
Usn. RM č. 927/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku "Strategický plán rozvoje města Ostrova" dodavateli RegioPartner, s.r.o., Prosecká 
412/74, 190 00 Praha 9, IČ 25133161 s nabídkovou cenou 330 000,- Kč bez DPH  
a 399 300,- Kč vč. 21 % DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
4. Likvidace majetku MP 
Usn. RM č. 928/17 
RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
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5. VZ „Mzdový, personální a docházkový IS“ – výběr dodavatele  
Usn. RM č. 929/17 
RM schvaluje přidělení veřejné podlimitní zakázky „Mzdový, personální a docházkový IS“ 
firmě GORDIC spol. s r. o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, za nabídkovou 
cenu 1 360 399,98 Kč včetně DPH. 
 
 
6. VZ „Rozšíření agendy IS GINIS, prezentace dat a rozšíření systému IS GINIS o modul pro 
evidenci smluv“ - výběr dodavatele  
Usn. RM č. 930/17 
RM schvaluje přidělení veřejné podlimitní zakázky „Rozšíření agendy IS GINIS, prezentace 
dat a rozšíření systému IS GINIS o modul pro evidenci smluv“ firmě GORDIC spol. s r.o., 
Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, za nabídkovou cenu 1 657 294,65 včetně 
DPH. 
 
 
7. VZ „Poskytování právních a advokátních služeb“ – schválení zadávací dokumentace  
- vyřazeno z programu 
 
 
8. Návrh nařízení města Ostrov č. 5/2017 (NM č. 5/2017), o zabezpečení zmírňování závad ve 
schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o 
vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
neprovádí zimní údržba 
Usn. RM č. 931/17 
RM schvaluje nařízení města Ostrov č. 5/2017 (NM č. 5/2017), o zabezpečení zmírňování 
závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním 
období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam neprovádí zimní údržba, v předloženém znění. 
 
 
9. Likvidace a vyřazení majetku PO 
Usn. RM č. 932/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
neopravitelné a nefunkční výpočetní techniky a vysavače z evidence Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 13 263,00 Kč dle 
předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 933/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
softwarového a hardwarového vybavení, výpočetní techniky, elektroniky a nábytku 
z evidence Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, v celkové 
pořizovací ceně 402 772,31 Kč dle předloženého návrhu.  
 
 
Usn. RM č. 934/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
chladničky z evidence Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace,  
v celkové pořizovací ceně 4 406,40 Kč dle předloženého návrhu.  
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10. Schválení darovacích smluv mezi Ostrovskou teplárenskou, a.s. a mateřskými školami v 
Ostrově na sportovní vyžití a vybavení 
Usn. RM č. 935/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 66 500,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Městský 
dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na zajištění bruslení 
na zimním stadionu v Ostrově pro děti z ostrovských mateřských škol. 
 
Usn. RM č. 936/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 6 700,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Halasova 765, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na tělovýchovné 
akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 937/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 6 700,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 
tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 938/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 6 700,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na tělovýchovné 
akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 939/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 6 700,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Základní 
školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, na úhradu akce  
a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 940/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 6 700,00 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 49790498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na akce  
a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
 
 
11. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 
území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 - nové informace 
- bez usnesení.  
 
 
12. Rozpočtová opatření 
12a) Rozpočtové opatření č. 183/2017 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny 
za odcizení kamery a fotopasti 
Usn. RM č. 941/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 183/2017: 
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Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.239 Kč z přijatého pojistného 
plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.932 Kč na nákup drobného 
dlouhodobého majetku u městské policie a zvyšují se výdaje o 1.307 Kč na nákup nového 
mobiliáře ve městě.  
 
12b) Rozpočtové opatření č. 184/2017 – OKS – přijatá účelová dotace z KÚKK na věcné 
vybavení JSDH 
Usn. RM č. 942/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 184/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 25.600 Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Karlovarského kraje na věcné vybavení JSDH pod 
účelovým znakem 9146. 
 
12c) Rozpočtové opatření č. 185/2017 – MP – přijatý dar na nákup a montáž kamery na čp. 
1171-1173 
Usn. RM č. 943/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 185/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč z přijatého investičního 
daru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč na nákup a montáž 
kamery na čp. 1171 - 1173. 
 
 
12d) Rozpočtové opatření č. 186/2017 – OVV – přijatá účelová dotace z MF na volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Usn. RM č. 944/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 186/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 336.812 Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pod účelovým znakem 98071. 
 
 
12e) Rozpočtové opatření č. 187/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Ostrov 
Usn. RM č. 945/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 187/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 49.500 Kč z rezervy pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 49.500 Kč 
na individuální dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Ostrov. 
 
 
12f) Rozpočtové opatření č. 188/2017 – OKS – navýšení daňových příjmů a navýšení 
příspěvku na provoz pro městskou knihovnu a městský dům dětí a mládeže Ostrov 
Usn. RM č. 946/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 188/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 141.256 Kč u daně z příjmu právnických 
osob, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 87.156 Kč u příspěvku na provoz pro 
MěK Ostrov a zvyšují se výdaje o 54.100 Kč u příspěvku na provoz pro MDDM Ostrov.  
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12g) Rozpočtové opatření č. 189/2017 – OI – navýšení daňových příjmů a navýšení 
finančních prostředků na stavební práce na přestavbu domu čp. 617 
Usn. RM č. 947/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 189/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.500 tis. Kč u daně z příjmu právnických 
osob, zvyšují se příjmy o 3.000 tis. Kč u daně z přidané hodnoty a zvyšují se výdaje 
v rozpočtu města pro rok 2017 o 5.500 tis. Kč na stavební práce na přestavbu domu čp. 617 na 
KODUS – kolektivní dům pro seniory.   
 
 
13. Návrh rozpočtu města na rok 2018 - 2. čtení 
Usn. RM č. 948/17 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2018 ve druhém čtení, kde celkové 
navrhované příjmy města včetně financování činí 432.425 tis. Kč a celkové výdaje města činí 
432.425 tis. Kč se změnami uvedenými v zápise. 
 
 
14. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 949/17 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 
bytu k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 
rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem M. P., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
15. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
Usn. RM č. 950/17 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu 
objektů v historickém jádru města z programu finanční podpory na obnovu objektů 
v historickém jádru města Ostrov pro rok 2017 ve výši 85 800,00 Kč s panem D. K., nar. 
xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov a paní I. K., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
16. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 951/17 
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 Z. R., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
17. Pronájmy, výpůjčky: 
17a) Pronájem části pozemku p. č. 802/1 a části pozemku 802/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 952/17 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 802/1o výměře 30 m2 za účelem výstavby 
přístřešku (skladové plochy pro uložení venkovního nábytku „Pivnice Čepelík“) a části 
pozemku p. č. 802/1 o výměře cca 11 m2, za účelem přístupu a údržby v návaznosti na 
stávající provozovnu v budově č. p. 1209 („Pivnice Čepelík“), která je součástí pozemku st. p. 
č. 1071, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 14,00 Kč/m2/rok, 
společnosti Hippmann s.r.o., IČ 02291754, se sídlem Ostrov, Hlavní třída 675, PSČ 363 01. 
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V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a společností Hippmann s.r.o., nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM společnosti Hippmann s.r.o., bude 
dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
17b) Pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 80,40 m2 v I. NP budovy č. p. 701 
Usn. RM č. 953/17 
RM schvaluje pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 80,40 m2 v I. NP budovy  
č. p. 701, Nerudova, Ostrov, PSČ 363 01, která je součástí pozemku st. p. č. 797/5                       
v k. ú. Ostrov nad Ohří, za nájemné ve výši 3 840,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., IČO 26069601, se sídlem Pelhřimov, 
Myslotínská 1429, PSČ 393 01, za účelem provozování značkové prodejny Papírnictví              
KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., tj. prodej uměleckých, školních a kancelářských 
potřeb a uměleckého sortimentu. 
V případě, že smlouva o nájmu se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. 
nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM společnosti KOH-I-NOOR 
HARDTMUTH Trade a.s., bude, dnem následujícím po uplynutí lhůty, toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
18. Prodeje, nákupy: 
18a) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov 
Usn. RM č. 954/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 31/4 o výměře 901 m2 v k. ú. Vykmanov u 
Ostrova, paní H. N., nar. xxxx, bytem xxxx, 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. Nabyvatel zajistí legalizaci dočasné stavby na výše uvedeném 
pozemku, nebo její odstranění. 
 
18b) Prodej části pozemku p. č. 2503/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 955/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 2503/2 o výměře cca 66 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, Ing. M. K., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov. 
 
 
19. Program 8. řádného zasedání ZM 06. 11. 2017 
Usn. RM č. 956/17 

1. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 
území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 - nové informace 

2. Rozpočtová opatření 
3. Zpráva kontrolního výboru 

 
 
20. Informace o GDPR 
Usn. RM č. 957/17 
RM bere na vědomí informaci o přípravě implementace GDPR na Městském úřadě Ostrov. 
 
Usn. RM č. 958/17 
RM pověřuje starostu města dohledem nad zavedení GDPR do praxe úřadu. 
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Usn. RM č. 959/17 
RM bere na vědomí navržený harmonogram a předběžný odhad nákladů na zajištění 
implementace GDPR na Městském úřadě Ostrov. 
 
Usn. RM č. 960/17 
RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit pro město Ostrov pověřence pro ochranu osobních údajů 
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v rámci stávajících zaměstnanců. 
 
Usn. RM č. 961/17 
RM ukládá příspěvkovým organizacím zřízeným městem zajistit implementaci GDPR. 
 
 
21. Informace starosty 
21a) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s 
přijetím sponzorských darů pro stř. Ekocentrum  
Usn. RM č. 962/17 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace, souhlas s přijetím 
věcných darů – zvířat od čtyř dárců v celkové hodnotě 11 300,00 Kč, a to: želvy zelenavé, 
chameleona jemenského, leguána zeleného a  sysla Richardsonova, pro středisko Ekocentrum. 
 
21b) Předání majetku do správy Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizaci  
Usn. RM č. 963/17 
RM souhlasí s převedením drobného dlouhodobého majetku – šesti kusů sušičů rukou 
v celkové pořizovací ceně 57 633,00 Kč vč. DPH do správy Základní škole Ostrov, Májová 
997, příspěvkové organizaci. 
 
21c) Projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na 
cyklistické odpočívadlo“ - Dodatek č.2 
Usn. RM č. 964/17 
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 284-17-08-03 ze dne 3. 8. 
2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba 
na cyklistické odpočívadlo“. Obsahem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce v 
rozsahu dle Zadávaciho listu č. 1 ve výši 133 613,23 Kč s DPH 21%. Celková cena stavby 
činí 2 500 353,92 Kč s DPH 21%. 
 
21d) Žádost o uhrazení dluhu p. Schmidt 
Usn. RM č. 965/17 
RM schvaluje úhradu pohledávky Domova pro seniory, příspěvkové organizace, Klášterní 2, 
403 23 Velké Březno, za zůstavitele V. S., zemř. xxxx, ve výši 2 682 Kč. 
 
21e) Informace o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů v 
souvislosti se změnou platových tarifů ředitelů PO města Ostrov 
Usn. RM č. 966/17 
RM bere na vědomí informaci o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti se změnou platových tarifů ředitelů PO města Ostrov s účinností od 
01.11.2017. 
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21f) Jmenování do funkce ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 967/17 
RM jmenuje na základě výběrového řízení do funkce ředitele Domu kultury Ostrov, 
příspěvkové organizace, pana Ing. Miroslava Očenáška s účinností od 01.12.2017. 
 
21g) Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 968/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. P. B. 
 
Usn. RM č. 969/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. J. K. 
 
 
22. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Josef Železný              Ing. Vladimír Palivec           
   starosta města          člen RM 


