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Město Ostrov 
Usnesení 

z 26. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2017 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, 

Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd,  
Omluveni:      Petr Kalousek, Ing. Jitka Samáková 
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala: Šárka Růžičková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci projektu Podpora vzdělávání ve školách  
3. Jmenování členů školských rad v základních školách 
4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o souhlas s 

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

fondu  
6. Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
7. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací města na rok 2018 
8. Odměny ředitelkám / ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 

úkolů za 2. pololetí r. 2017  
9. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 
10. Použití znaku města 
11. Vyřazení a likvidace majetku města 
12. Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2018 - 2022 - připomínkové řízení 
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov v intravilánu města 
Ostrov a přilehlých obcích, zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
a podnájem výkladců náležejících prostorům určených k podnikání v majetku Města 
Ostrov k umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2018 (volba prezidenta) 
b)  Pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
c)  Změna výpůjční smlouvy uzavřené s OChO na výpůjčku části budovy č. p. 1202,  a 
výpůjčku částí pozemku p. č. 802/5, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d)  Zúžení předmětu pronájmu  v I. NP budovy č. p. 706, 707 a 708, která je součástí 
pozemku         st. p. č. 778/4, 778/2 a 778/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

15. Prodeje, nákupy: 
a) Prodej pozemku p. č. 1434/45 v k. ú. Květnová 
b) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Prodej části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

16. Žádost o vydání souhlasu s rozdělením na SVJ v č. p. 1347 
17. Úprava odměn neuvolněných členů ZM od 1. 1. 2018 
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18. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 
Městské policie Ostrov od 1. 1. 2018 

19. Rozpočtová opatření 
20. Pohledávky k 30. 9. 2017 
21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
23. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
24. Informace starosty 

a) Žádost o dotaci na dofinancování rekonstrukce potravinového skladu v Ostrově 
b) Dodatky k auditu 2IA, 3IA 
c) B.j. 18 PB - KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092 - Dodatek č. 1 

25. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 až 10, 24a) 
Vedoucí OVV k bodu 11 
Vedoucí OSVZ k bodu 12 
Vedoucí ODS k bodu 13 
Vedoucí OMM k bodům 14 až 16 
Taj k bodům 17 a 18 
Vedoucí OF k bodům 19 až 23 
Vedoucí OI k bodu 24c) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1026/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2015 
pod č. 1644/15, z roku 2016 pod č. 763/16 a z roku 2017 pod č. 75/17, 177/17, 296/17, 
402/17, 667/17, 827/17, 844/17, 885/17, 900/17, 901/17, 908/17, 909/17, 917/17, 922/17, 
931/17, 932/17, 934/17, 943/17, 946/17, 947/17, 951/17, 971/17 až 1009/17, 1023/17 a 
1024/17.  
 
 
2. Bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci projektu Podpora vzdělávání ve školách  
Usn. RM č. 1027/17 
RM schvaluje předání do správy majetek pořízený v rámci projektu „Podpora vzdělávání ve 
školách na území ORP Ostrov“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0004 takto: 

Škola 
Celková 

pořizovací 
cena 

Zůstatková cena 

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
příspěvková organizace, IČO 49753347 

221 190,44 Kč 188 430,44 Kč 

Základní škola Ostrov, Májová 997, 
příspěvková organizace, IČO 49753371 

221 190,44 Kč 188 430,44 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace, 
IČO 49753363. 

320 175,05 Kč 287 415,00 Kč. 
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Usn. RM č. 1028/17 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatné převody majetku pořízeného v rámci projektu 
„Podpora vzdělávání ve školách na území ORP Ostrov“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0004  
spolu s darovacími smlouvami takto: 

Obdarovaný 
Celková 

pořizovací 
cena 

Zůstatková 
cena 

Základní škola a mateřská škola Abertamy, 
okres Karlovy Vary, IČO 60610832 

205 827,07 Kč 173 067,07 Kč 

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, 
okres Karlovy Vary, IČO 60610590  

205 827,07 Kč 173 067,07 Kč 

Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace, IČO 75006049 

221 190,44 Kč 188 430,44 Kč 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské  
a mateřská škola Jáchymov, příspěvková 
organizace, IČO 70981043 

200 914,47 Kč 168 154,47 Kč 

Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary, 
IČO 71004777 

205 827,07 Kč 173 067,07 Kč 

Základní škola a mateřská škola Pernink, 
příspěvková organizace, IČO 47701617 

221 190,44 Kč 188 430,44 Kč 

Základní a mateřská škola Potůčky, okres 
Karlovy Vary, IČO 60610565 

205 827,07 Kč 173 067,07 Kč 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy 
Vary, příspěvková organizace, IČO 49753843 

180 545,79 Kč 180 545,79 Kč. 

 
 
3. Jmenování členů školských rad v základních školách 
Usn. RM č. 1029/17 
RM jmenuje členy školské rady  Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 
organizace, na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Mgr. Petra Šindeláře, LL.M. a Milana Matějku, 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Jakuba Hechta a Petru Žlutickou, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Janu Tomkovou a Mgr. Zdeňku Šetkovou.  
  
Usn. RM č. 1030/17 
RM jmenuje členy školské rady  Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvkové organizace, na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Ilonu Leupold a Ing. Petra Nedvěda, 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Lucii Šnajdrovou a Lenku Šípkovou, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Hanu Veselou a Mgr. Václava Hrušku. 
 
Usn. RM č. 1031/17 
RM jmenuje členy školské rady  Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, 
na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Walburgu Mikešovou a Zdeňka Mareše, 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Andreu Krausovou a Jaroslavu Holečkovou, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Simonu Hnátovou a Mgr. Janu Svobodovou. 
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4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o souhlas s 
použitím rezervního fondu  
Usn. RM č. 1032/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 
příspěvkové organizace, ve výši max. 34 198,00 Kč vč. DPH na pořízení okenních žaluzií. 
 
 
5. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím rezervního 
fondu 
Usn. RM č. 1033/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, ve 
výši max. 150 000,00 Kč vč. DPH na pořízení obrazového závěsného systému, dvou 
teleskopických stativů a drobnou zvukovou a světelnou techniku. 
 
 
6. Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, o souhlas se změnou 
a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
Usn. RM č. 1034/17 
RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 
Zvyšují se výnosy Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, na řádku 
„Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady Mateřské školy Ostrov, Halasova 765,  příspěvkové  
organizace,  na  řádku   „Ostatní náklady“ na   rok  2017 o  částku  28 000,00 Kč. 
 
 
7. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací města na rok 2018 
Usn. RM č. 1035/17 
RM schvaluje plány nákupu investic příspěvkových organizací města na rok 2018 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1036/17 
RM ukládá odboru kancelář starosty porovnávat žádosti příspěvkových organizací města o 
souhlas s nákupem investic v roce 2018 s tímto schváleným plánem a předkládat RM 
k projednání pouze žádosti týkající se pořízení majetku neuvedeného v tomto schváleném 
plánu nákupu investic příspěvkových organizací města. 
 
 
8. Odměny ředitelkám / ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 
úkolů za 2. pololetí r. 2017  
Usn. RM č. 1037/17 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů v 2. pololetí r. 2017 dle předloženého návrhu. 
 
 
9. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 
Usn. RM č. 1038/17 
RM doporučuje ZM, aby dne 13.12.2017 provedlo aklamací volbu přísedící Okresního soudu 
v Karlových Varech, Ing. Jitky Samákové, bytem xxxx, Ostrov 363 01.  
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10. Použití znaku města 
Usn. RM č. 1039/17 
RM schvaluje použití znaku města Ostrov panu Danielovi Netrvalovi, členu Asociace pro 
mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1, v rámci akce projektu „Staň se diplomatem“. 
 
 
11. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 1040/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkční 
výpočetní techniky a dalšího zařízení z evidence majetku města Ostrov, dle předložených 
návrhů. 
 
 
12. Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov na roky 2018 - 2022 - připomínkové řízení 
- bez usnesení.  
 
 
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
Usn. RM č. 1041/17 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
 
14. Pronájmy, výpůjčky 
14a) Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov v intravilánu města Ostrov 
a přilehlých obcích, zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
a podnájem výkladců náležejících prostorům určených k podnikání v majetku Města Ostrov 
k umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2018 (volba prezidenta) 
Usn. RM č. 1042/17 
RM schvaluje jednorázový pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku města Ostrov v 
intravilánu města Ostrov a přilehlých obcích (v k. ú. Ostrov nad Ohří, k. ú. Dolní Žďár u 
Ostrova, k. ú. Horní Žďár u Ostrova, k. ú. Kfely u Ostrova, k. ú. Mořičov), k umístění 
reklamních bannerů o velikosti max. 90 x 65 cm, kandidátům , jejichž kandidátní listiny byly 
zaregistrovány k volbě prezidenta republiky 2018, za účelem reklamní kampaně pro tyto 
volby, a to na období nejpozději do 31.01.2018, za cenu 100,00 Kč plus DPH/sloup/týden.  
 
Usn. RM č. 1043/17 
RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, 
pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, kandidátům , jejichž kandidátní 
listiny byly zaregistrovány k volbě prezidenta republiky 2018, za účelem reklamní kampaně 
pro tyto volby, a to na období nejpozději do 31.01.2018, za nájemné 100,00 Kč plus 
DPH/m2/týden. 
 
Usn. RM č. 1044/17 
RM souhlasí s jednorázovým podnájmem výkladců náležejících prostorům určených 
k podnikání v majetku Města Ostrov, pro umístění reklamních bannerů, kandidátům, jejichž 
kandidátní listiny byly zaregistrovány k volbě prezidenta republiky 2018, za účelem reklamní 
kampaně pro tyto volby, a to na období nejpozději do 31.01.2018 s tím, že smluvní cena 
podnájemného za jednotku nesmí být vyšší než cena za jednotku uvedená v nájemní smlouvě 
mezi Městem Ostrov a nájemcem. 
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14b) Pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1045/17 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1542 o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba 
garáže bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu O. S., dat. nar. xxxx,  bytem Ostrov, xxxx, 
PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 610,00 Kč/měsíc. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem O. S. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM panu O. S., bude dnem následujícím po uplynutí 
lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
14c) Změna výpůjční smlouvy uzavřené s OChO na výpůjčku části budovy č. p. 1202,  
a výpůjčku částí pozemku p. č. 802/5, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1046/17 
RM schvaluje změnu Výpůjční smlouvy reg. č. 272-13-11-21, ve znění pozdějších dodatků, 
spočívající ve změně výměr předmětu výpůjčky částí prostorů určených k podnikání I. PP 
budovy “C“ o výměře 125,40 m2, I. NP budovy “A, B“ o výměře 228,01 m2, v I. NP budovy 
“C“ o výměře 273,33 m2, ve II. NP budovy “A, B“  o výměře 348,31 m2 ve II. NP budovy 
“C“ o výměře 270,34 m2 v budově č. p. 1202, která je součástí pozemku st. p. č. 1895, a částí 
pozemku p. č. 802/5 o výměře 644,00 m2 a o výměře 1 584,00 m2, vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, Oblastní charitě Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Ostrov, Lidická 1036, PSČ 363 01, do 
bezplatného užívání a správy k využití pro činnost Domova pokojného stáří a Denního 
stacionáře. 
V případě, že výpůjční smlouva s Oblastní charitou Ostrov nebude uzavřena do 30 dnů ode 
dne doručení tohoto usnesení RM Oblastní charitě Ostrov, bude, dnem následujícím po 
uplynutí lhůty, toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
14d) Zúžení předmětu pronájmu v I. NP budovy č. p. 706, 707 a 708, která je součástí 
pozemku st. p. č. 778/4, 778/2 a 778/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1047/17 
RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 164-11-07-18, ve znění pozdějších dodatků, 
uzavřené se společností Epodlahy s.r.o., IČ 29075432, se sídlem Ostrov, Brigádnická 707, 
PSČ 363 01, na pronájem prostoru určeného k podnikání o celkové výměře 188,90 m2 v I. NP 
budovy č. p.  706, 707 a 708, která je součástí pozemku st. p. č. 778/2, 778/3 a 778/4, vše                        
v k. ú. Ostrov nad Ohří, spočívající ve zúžení předmětu pronájmu o 54,00 m2, s účinností od 
01.12.2017. 
V případě, že dodatek k nájemní smlouvě se společností Epodlahy s.r.o. nebude uzavřen do 
30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM společnosti Epodlahy s.r.o., bude dnem 
následujícím po uplynutí této lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
15. Prodeje, nákupy: 
15a) Prodej pozemku p. č. 1434/45 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 1048/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 1434/45 o výměře 851 m2 v k. ú. 
Květnová, manželům E. H. DiS. A J. H., trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov. 
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15b) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1049/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st. p. č. 324/3 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu P. Š., 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. 
 
15c) Prodej části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1050/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2740/1 o výměře cca 750 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, panu Ing. H. N., nar. xxxx, xxxx, 363 01 Ostrov, dle geometrického plánu, 
který bude za tímto účelem zhotoven, 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. 
 
 
16. Žádost o vydání souhlasu s rozdělením na SVJ v č. p. 1347 
- bez usnesení 
 
 
17. Úprava odměn neuvolněných členů ZM od 1. 1. 2018 
Usn. RM č. 1051/17 
RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 
souvisejícím nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkce 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Ostrov dle předloženého návrhu ve variantě C (v 
dosavadní výši). 
 

 
18. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 
Městské policie Ostrov od 1. 1. 2018 
Usn. RM č. 1052/17 
RM doporučuje ZM schválit nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského 
úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov s platností od 1. 1. 2018. 
 
 
19. Rozpočtová opatření 
19a) Rozpočtové opatření č. 199/2017 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z 
Ministerstva životního prostředí na výdaje v rámci Programu péče o krajinu 
Usn. RM č. 1053/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 199/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 21.600 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pod 
účelovým znakem 15091. 
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19b) Rozpočtové opatření č. 200/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na 
projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  
Usn. RM č. 1054/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 200/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10.584 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 
Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 
materiální pomoci pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 
13014. 
 
19c) Rozpočtové opatření č. 201/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na 
projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvková organizace  
Usn. RM č. 1055/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 201/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 68.901,53 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 
Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 
materiální pomoci pro ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace pod 
účelovým znakem 13014. 
 
19d) Rozpočtové opatření č. 202/2017 – OŽP – přijaté finanční prostředky z rozpočtu 
Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 
Usn. RM č. 1056/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 202/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 51.800 Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2017 
pod účelovým znakem 9101. 
 
19e) Rozpočtové opatření č. 203/2017 – OSMM – navýšení daňových příjmů na likvidaci 
škod po vichřici 
Usn. RM č. 1057/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 203/2017: 
Zvyšují se příjmy a v rozpočtu města pro rok 2017 o 450 tis. Kč z u daně z přidané hodnoty a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 450 tis. Kč na likvidaci škod po vichřici. 
 
 
20. Pohledávky k 30. 9. 2017 
- bez usnesení.  
 
 
21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 1058/17 
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 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem MUDr. J. D., nar. xxxx a paní R. K., nar. xxxx, 
oba bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
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22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
Usn. RM č. 1059/17 
RM schvaluje 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 48 660,00 Kč s panem J. B., nar. xxxx, bytem xxxx, 
318 00 Plzeň a paní J. B., nar. xxxx, bytem xxxx, 332 09 Štěnovice v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1060/17 
RM schvaluje 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 41 316,00,00 Kč s paní Z. J., nar. xxxx, bytem xxxx, 
362 33 Hroznětín, paní H. K. nar. xxxx, bytem xxxx, 362 33 Hroznětín a panem J. K., nar. 
xxxx, bytem xxxx, 362 33 Hroznětín v předloženém znění. 
 
 
23. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 1061/17 
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 
20 000,00 Kč s paní P. Š., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
24. Informace starosty 
24a) Žádost o dotaci na dofinancování rekonstrukce potravinového skladu v Ostrově 
Usn. RM č. 1062/17 
RM doporučuje ZM neschválit individuální dotaci spolu s veřejnoprávní smlouvou 
v předloženém znění Diecézní charitě Plzeň, se sídlem sady 5. května 348/8, Plzeň – Vnitřní 
Město, PSČ 301 00, IČO 49774034, zastoupenou Ing. Jiřím Lodrem, ředitelem, na 
dofinancování rekonstrukce potravinového skladu v Ostrově ve výši 186 262 Kč. 
 
24b) Dodatky k auditu 2IA, 3IA 
- bez usnesení.  
 
24c) B.j. 18 PB - KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092 - Dodatek č. 1 
Usn. RM č. 1063/17 
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 289-17-08-21 ze dne 22. 8. 
2017 na realizaci stavby „B.j. 18 PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092“. 
Obsahem tohoto dodatku je výměna 10 ks jednokřídlých oken za dvoukřídlá v rozsahu 
Zadávacího listu č. 1 (bez navýšení ceny). Celková cena stavby činí 20 955 555,55 Kč vč. 
15% DPH. 
 
 
25. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
 
 
 Ing. Josef Železný          Mgr. Petr Šindelář, LL.M.         
   starosta města            1. místostarosta města 


