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Město Ostrov 

Usnesení 

z 12. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v řádném termínu dne 5. června 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. Petr 

Nedvěd, Ing. Jitka Samáková, Petr Kalousek 

Omluven:       Ing. Vladimír Palivec 

Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala:         Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 

3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

4. Rozpočtová opatření 

5. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za 

rok 2016 

6. Souhlas s použitím znaku města 

7. Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF, nařízeným odvodem z IF k 

posílení zdrojů na zateplení oken a dveří 

8. Pronájmy, výpůjčky: 

a) Pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

9. Prodeje: 

a) Prodej pozemku p. č. 284/9 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

b) Prodej části pozemku p. č. 2702/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

c) Prodej části cca 47 m2 pozemku p. č. 174/5 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

d) Prodej části cca 50 m² pozemku p. č. 174/5 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

e) Prodej části pozemku p. č. 581/9 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

f) Bezúplatný převod p. p. č. 2502/27 a 2582/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku 

Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  

g) Bezúplatný převod p. p. č. 2582/31, 2582/32, 2739/10 se stavbou okružní křižovatky 

Nádražní – Dukelských hrdinů v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Města Ostrov, do 

vlastnictví Karlovarského kraje  

10. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov - oprava 3 výtahů" 

11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 864/4 

12. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - byt č. 704/2 

13. Žádost o změnu tržního řádu  

14. Příspěvek na vybudování vodovodních přípojek v obci Kfely 

15. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozvoj informačních systémů ve městě 

Ostrov  

17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě  

18. DP Ostrov - ukončení smlouvy o smlouvě budoucí a prodloužení stávající smlouvy  
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19. Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

20. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 7. 2017 

21. Program 4. řádného zasedání ZM 21. 06. 2017 

22. Informace starosty 

a) Schválení dodatečných stavebních prací na stavbě Rekonstrukce objektu Myslivna - 

Inženýrské sítě 

b) Uzavření smlouvy o centrálním zadávání veřejných zakázek mezi Městem Ostrov a 

jeho příspěvkovými organizacemi 

c) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 

d) Podnájem na čp. 612 – T. V.  

e) Souhlas s uzavřením městského koupaliště v době konání 11. Ročníku X.Tri Ostrov  

23. Zprávy z komisí  

 

Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodu 3 a 22d) 

Vedoucí OF k bodu 4 a 15 

Vedoucí OKS k bodu 5 až 7, 22b) 

Vedoucí OMS k bodům 8 až 14, 22e) 

Vedoucí ORÚP k bodům 16 a 17, 22c) 

Vedoucí ODS k bodům 18 a 19 

Tajemnice k bodům 20 a 21 

Vedoucí OI k bodu 22a) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 500/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 

pod č. 1030/16 až 1033/16, 1078/16 a z roku 2017 pod č. 146/17, 202/17, 203/17, 204/17, 

206/17, 208/17 až 211/17, 213/17 až 219/17, 307/17, 308/17, 309/17, 333/17, 344/17, 346/17, 

362/17, 368/17, 373/17, 391/17, 412/17 až 453/17, 456/17 až 473/17, 475/17 až 482/17, 

489/17, 493/17 a 496/17 až 498/17. 

 

 

2. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 

Usn. RM č. 501/17 

Rada města Ostrova, které je jediným společníkem obchodní společnosti KABEL 

OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C., vložka 6663 (dále jen 

„společnost KABEL OSTROV, s.r.o.“), 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 § 170 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 společník v působnosti valné hromady schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 

zisk ve výši 125.280,60 Kč. Tento zisk převést na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.  
       
(2) Jediný společník v působnosti valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016. 
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(3) Jediný společník v působnosti valné hromady schvaluje auditora Ing. Vladimíra Vostrého na 

 rok 2017. 
       
(4) Jediný společník v působnosti valné hromady schvaluje vyplacení nenárokové složky odměny 

 jednatele za rok 2016 jednatelce Ing. Libuši Benešové v plné výši. 
 

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

 písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného společníka společnosti 

KABEL OSTROV, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 

 

 

3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 502/17 

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

2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro S. V., zastoupenou paní R. V. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 503/17 

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

2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro L. L., zastoupeného paní J. L. ve výši 5.000 Kč. 

 

 

4. Rozpočtová opatření 

4a) Rozpočtové opatření č. 104/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

kultury pro knihovnu na projekt Učíme se hrou 2 a na projekt Knihovna mládeži a seniorům 

Usn. RM č. 504/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 20 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt Učíme se hrou 2 a na projekt Knihovna 

mládeži a seniorům pod účelovým znakem 34070. 

 

4b) Rozpočtové opatření č. 105/2017 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození domů v majetku města v důsledku vichřice 

Usn. RM č. 505/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2017: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 22.234 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 22.234 Kč na údržbu a opravu 

nebytových prostor.  

 

4c) Rozpočtové opatření č. 106/2017 – MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra 

na program prevence kriminality na místní úrovni 

Usn. RM č. 506/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 429 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program prevence kriminality na místní úrovni 

pod účelovým znakem 14032. 
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4d) Rozpočtové opatření č. 107/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na výuku 

seniorů starších 60ti let v ZUŠ Ostrov 

Usn. RM č. 507/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 107/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 164.220 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 164.220 Kč na příspěvek na 

provoz pro ZUŠ Ostrov. 

 

4e) Rozpočtové opatření č. 108/2017 – OMS – snížení příjmů a výdajů u zúčtovatelných 

služeb v bytových domech 

Usn. RM č. 508/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 108/2017: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.000 tis. Kč u zúčtovatelných 

služeb v bytových domech. 

 

4f) Rozpočtové opatření č. 109/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 

přeplatky a nedoplatky z vyúčtovaných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2016 

Usn. RM č. 509/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 109/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se příjmy o 3.200 tis. Kč z nedoplatků z vyúčtovaných záloh za rok 2016 a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.500 tis. Kč na přeplatky 

z vyúčtovaných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2016.  

 

4g) Rozpočtové opatření č. 110/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na osázení 

pergol v letním táboře Manětín 

Usn. RM č. 510/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 110/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 200 tis. Kč na osázení pergol 

v letním táboře Manětín. 

 

4h) Rozpočtové opatření č. 111/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu 

okenních a dveřních výplní v budově MDDM 

Usn. RM č. 511/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 111/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.300 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.300 tis. Kč na výměnu 

okenních a dveřních výplní v budově MDDM. 

 

4i) Rozpočtové opatření č. 112/2017 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 

na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 

právní ochrany dětí – doplatek za rok 2016 

Usn. RM č. 512/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 112/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 283.821,41 Kč 

z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 

vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí – doplatek za rok 2016 pod účelovým 

znakem 13011.  
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4j) Rozpočtové opatření č. 113/2017 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na inovaci, 

upgrade a nákup SW a HW 

Usn. RM č. 513/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 113/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.350 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.350 tis. Kč na inovaci, 

upgrade a nákup SW a HW. 

 

4k) Rozpočtové opatření č. 114/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na přístavbu 

tělocvičny v ZŠ JVM 

Usn. RM č. 514/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 114/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč na přístavbu 

tělocvičny v ZŠ JVM. 

 

4l) Rozpočtové opatření č. 115/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na dopravní 

a technickou infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny v Ostrově 

Usn. RM č. 515/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 115/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 5.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 5.000 tis. Kč na dopravní 

a technickou infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny v Ostrově. 

 

4m) Rozpočtové opatření č. 116/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

metropolitní síť 

Usn. RM č. 516/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 116/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 150 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na 

metropolitní síť. 

 

4n) Rozpočtové opatření č. 117/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro Linku bezpečí, z. s. na telefonickou krizovou pomoc 

Usn. RM č. 517/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 117/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 11 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 11 tis. Kč na individuální dotaci 

pro Linku bezpečí, z. s. na telefonickou krizovou pomoc. 

 

4o) Rozpočtové opatření č. 118/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy šesti 

bytů 

Usn. RM č. 518/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 118/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 299.400 Kč na řádku vybudování 

bezbariérového vstupu na poštu, snižují se výdaje o 3.600 Kč na řádku odstranění stavby 

tržnice na náměstí, snižují se výdaje o 30 tis. Kč na řádku zpracování PD k opravám 

nebytových prostor a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 333 tis. Kč na opravy 

šesti bytů. 
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4p) Rozpočtové opatření č. 119/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na 

individuální dotaci pro Oblastní charitu Ostrov na provoz nových lůžek v DpS 

Usn. RM č. 519/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 119/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na 

individuální dotaci pro Oblastní charitu Ostrov na provoz nových lůžek v DpS. 

 

4q) Rozpočtové opatření č. 120/2017 – OI – přesun finančních prostředků na výměnu oken a 

dveří a na fasádu na domě kultury včetně PD 

Usn. RM č. 520/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 120/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 125 tis. Kč na řádku příprava projektů 

regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 

125 tis. Kč na výměnu oken a dveří a na fasádu na domě kultury včetně PD. 

 

4r) Rozpočtové opatření č. 40/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na vozidlo 

pro potřeby JSDH – VeA 4x4 

Usn. RM č. 521/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na vozidlo 

pro potřeby JSDH – VeA 4x4. 

 

4s) Rozpočtové opatření č. 86/2017 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na úpravu výměníkové stanice na potravinovou banku 

Usn. RM č. 522/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 51 tis. Kč z přípravy projektů regenerace 

městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 51 tis. Kč na 

projektovou dokumentaci na úpravu výměníkové stanice na potravinovou banku. 

 

4t) Rozpočtové opatření č. 121/2017 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MDDM 

a zvýšení výdajů na zateplení a výměnu oken a dveří v MDDM 

Usn. RM č. 523/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 121/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. Kč z nařízeného odvodu u 

městského domu dětí a mládeže a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. 

Kč na zateplení a výměnu oken a dveří v MDDM. 

 

4u) Rozpočtové opatření č. 122/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 

ZŠ Masarykova 1289, příspěvková organizace na provoz atletického stadionu 

Usn. RM č. 524/17 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 122/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. Kč z programových dotací na 

sport, kulturu a zájmové aktivity, snižují se výdaje o 200 tis. Kč na provoz atletického 

stadionu u ŽS Masarykova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč na 

příspěvek pro ZŠ Masarykova 1289, příspěvková organizace na provoz atletického stadionu. 
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5. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 

2016 

Usn. RM č. 525/17 

RM schvaluje 

-účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrov 363 01, Halasova 765, IČO 49753461 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a 

-rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Halasova 765, IČO 49753461 tak, jak bylo 

předloženo a projednáno:  

a)  do rezervního fondu částku ve výši  144 568,13 Kč  

b)  do fondu odměn částku ve výši          55 000,00 Kč  

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Halasova 765, IČO 

49753461, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 526/17 

RM schvaluje 

-účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrov 363 01, Masarykova 1195, IČO 49753495 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a  

-rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 1195, IČO 49753495 tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši  216 029,00 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          24 003,23 Kč  

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 

1195, IČO 49753495, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 527/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrov 363 01, Palackého 1045, IČO 49753533 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Palackého 1045, IČO 49753533 tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši  66 634,53 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši        50 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Palackého 1045, 

IČO 49753533, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 528/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, se 

sídlem Ostrov 363 01, Krušnohorská 766, IČO 49753509 za rok 2016 tak, jak bylo 

předloženo a projednáno a  
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- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Krušnohorská 766, IČO 49753509, tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši   60 837,04 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši         65 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Krušnohorská 

766, IČO 49753509, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 529/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrov 363 01, Masarykova 1289, IČO 49753347 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 1289,  IČO 49753347, tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    534 390,00 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          235 935,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289 příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 

1289, IČO 49753347, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 530/17 

RM schvaluje 

-účetní závěrku Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrov 363 01, Májová 997, IČO 49753371, tak, jak bylo předloženo a projednáno  

a  

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Základní školy Ostrov, Májová 997, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Májová 997, IČO 49753371, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši  141 883,41 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši        300 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 

Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov 363 01, Májová 997, IČO 

49753371, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 531/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní školy  a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Myslbekova 996, IČO 49753363 za rok 2016 tak, jak 

bylo předloženo a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Myslbekova 996, IČO 

49753363 tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    429 755,20 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          184 180,80 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy a 

Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, 

Myslbekova 996, IČO 49753363 sestavené ke dni 31.12. 2016. 
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Usn. RM č. 532/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 

363 01, Masarykova 717, IČO 49753606 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 717, IČO 49753606, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 204 602,53 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši         51 150,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní 

umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Masarykova 717, 

IČO 49753606 sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 533/17 

RM schvaluje 

-účetní závěrku Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace se sídlem 

Ostrov 363 01, Školní 231,  IČO   47700009   tak,  jak bylo předloženo a projednáno a  

-rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Školní 231, IČO 47700009 tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    536 619,49 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          350 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městského domu 

dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Školní 231, IČO 

47700009, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 534/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, 

Mírové nám. 733, IČO 00520136 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a projednáno a  

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016  Domu kultury Ostrov, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrov 363 01, IČO 00520136 tak, jak bylo projednáno 

a) do rezervního fondu částku ve výši   106  276,55 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši         425 103,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Domu kultury 

Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Mírové nám. 733,  IČO 00520136, 

sestavené ke dni 31. 12. 2016. 

 

Usn. RM č. 535/17 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Městské knihovny Ostrov,příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, 

Zámecký park 224, IČO 70926620 za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a projednáno a  

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 Městské knihovny Ostrov, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrov 363 01,   Zámecký park 224,   IČO 70926620 tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    60 000,00 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          11 451,14 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městské 

knihovny Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov 363 01, Zámecký park 224, IČO 

70926620, sestavené ke dni 31. 12. 2016. 
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6. Souhlas s použitím znaku města 

Usn. RM č. 536/17 

RM schvaluje použití znaku města Ostrov paní P. G., certifikované instruktorce jógy v rámci 

akce projektu JÓGA & OSTROV „Jógové neděle v Ostrově“.   

 

 

7. Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF, nařízeným odvodem z IF k 

posílení zdrojů na zateplení oken a dveří 

Usn. RM č. 537/17 

RM souhlasí s posílením fondu investic Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková 

organizace, převedením 400 000,00 Kč z rezervního fondu na základě ust. § 30 odst. 4 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usn. RM č. 538/17 

RM ukládá provést odvod částky 400.000 Kč z fondu investic Městského domu dětí  

a mládeže Ostrov, příspěvková organizace, do rozpočtu města dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

8. Pronájmy, výpůjčky: 

8a) Pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 539/17 

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, paní D. S., dat. nar. xxxxx, bytem Ostrov, 

xxxxx, na dobu neurčitou, za nájemné 500,00 Kč/měsíc. 

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní S. nebude uzavřena do 30 dnů ode 

dne doručení usnesení RM paní S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

9. Prodeje: 

9a) Prodej pozemku p. č. 284/9 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 540/17 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 284/9 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, pro ČR 

– Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - 

Nusle, 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. 

 

9b) Prodej části pozemku p. č. 2702/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 541/17 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2702/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří dle geometrického plánu, který bude zpracován, pro manžele V. G. nar. 

xxxxx a J. G. nar. xxxx oba trvale bytem xxxxx, za cenu dle znaleckého posudku, který bude 

za tímto účelem zpracován, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.   

 

9c) Prodej části cca 47 m2 pozemku p. č. 174/5 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 542/17 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 174/5 o výměře cca 47 m2 v k. ú. 

Dolní Žďár u Ostrova, nezletilé A. Š., nar. xxxxx, zastoupené zákonným zástupcem panem R. 
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Š., trvale bytem xxxx, 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. 

 

9d) Prodej části cca 50 m² pozemku p. č. 174/5 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 543/17 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 174/5 o výměře cca 50 m2 v k. ú. 

Dolní Žďár u Ostrova paní B. B., nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx, 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. 

 

9e) Prodej části pozemku p. č. 581/9 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 544/17 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 581/9 o výměře 27 m2 dle 

geometrického plánu č. 384-55/2017 se jedná o pozemek č. 581/20 v k. ú. Horní Žďár u 

Ostrova, manželům Ing. J. P., nar. xxxx a Ing. J. P., nar. xxxx, oba trvale bytem xxxx, 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. 

 

9f) Bezúplatný převod p. p. č. 2502/27 a 2582/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku 

Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  

Usn. RM č. 545/17 

RM doporučuje ZM schválit přijetí daru nemovitých věcí Karlovarského kraje, IČO: 

708 91 168 –  p. p. č. 2502/27 o výměře 127 m2 a  p. p. č. 2582/30 o výměře 82 m2 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, v celkové účetní hodnotě daru 9 405,00 Kč a to formou darovací smlouvy 

uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a 

údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, 

PSČ 356 01, IČO: 709 47 023 (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem 

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 (jako obdarovaný na straně druhé). Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí Město Ostrov.  

 

9g) Bezúplatný převod p. p. č. 2582/31, 2582/32, 2739/10 se stavbou okružní křižovatky 

Nádražní – Dukelských hrdinů v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Města Ostrov, do vlastnictví 

Karlovarského kraje  

Usn. RM č. 546/17 

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 2582/31 o výměře 43 m2, 

p. p. č. 2582/32 o výměře 39 m2, p. p. č. 2739/10 o výměře 261 m2 a stavby okružní 

křižovatky, skládající se z okružního jízdního pásu, vydlážděného prstence, dvěma 

směrovacími ostrůvky pojízdnými na silnici III/221027 a svislým dopravním označením, 

označujícím okružní křižovatku na silnici III/22127 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v celkové účetní 

hodnotě daru 4 023 713,47 Kč a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi Městem Ostrov, 

se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 (jako dárcem na straně jedné) a 

Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01, 

IČO: 709 47 023 (jako obdarovaným na straně druhé). Náklady na vypracování GP a 

odborného posudku uhradí dárce, poplatek za vklad do KN uhradí obdarovaný.  
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10. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov - oprava 3 výtahů" 

Usn. RM č. 547/17 

RM schvaluje pro stavbu "Ostrov - oprava 3 výtahů" zadávací řízení na dodavatele formou 

veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním a schvaluje pro toto řízení zadávací 

dokumentaci dle předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 548/17 

RM schvaluje předložený seznam potenciálních zhotovitelů pro oslovení přes E-ZAK pro tuto 

veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 

 

11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 864/4 

Usn. RM č. 549/17 

RM doporučuje ZM schválit prominutí úroku (nájem) a poplatku (služby) z prodlení ve výši 

90 % z celkové částky 29 436,00 Kč paní M. H., bytem xxxx. Zbývajících 10 % ve výši  

2 943,60 Kč uhradí paní M. H. do termínu 31. 09. 2017. 

 

 

12. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - byt č. 704/2 

Usn. RM č. 550/17 

RM nedoporučuje ZM schválit prodloužení splátkového kalendáře na nedoplatky 

z nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu formou uzavření nové „Dohody o 

úhradě dluhu s uznáním dluhu“ s paní Z. G., bytem xxxx na pravidelnou měsíční splátku ve 

výši 1000,- Kč po dobu 29 měsíců. 

 

 

13. Žádost o změnu tržního řádu  

Usn. RM č. 551/17 

RM neschvaluje změnu tržního řádu ve smyslu vytvoření jednoho prodejního místa na části 

pozemku p. p. č. 224/32 v k. ú Ostrov nad Ohří, Mírové náměstí, před bývalým objektem 

Městského centrálního tržiště Ostrov, na základě žádosti zaslané od společnosti Country Grill 

ČR, s.r.o, IČO 45352381, Jabloňová 441, 360 17 Karlovy Vary.   

 

 

14. Příspěvek na vybudování vodovodních přípojek v obci Kfely 

Usn. RM č. 552/17 

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí 

západních Čech (VSOZČ) na vybudování 2 ks přípojek v obci Kfely.   

 

 

15. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 553/17 

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 K. K., nar. xxxx a paní J. K., nar. xxxx, oba 

bytem xxxx v předloženém znění. 
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16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozvoj informačních systémů ve městě 

Ostrov  

Usn. RM č. 554/17 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“ ve 

smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 555/17 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva č. 28, prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 

specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality systémů IKT, na projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě 

Ostrov“, s maximální celkovou výší nákladů 4 350 000,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 556/17 

RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Rozvoj informačních systémů ve 

městě Ostrov“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle 

rozpočtu činí 4 350 000,00 Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 557/17 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rozvoj informačních systémů ve 

městě Ostrov“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na 

realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 558/17 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, čestných 

prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti  

o dotaci a k veškeré následující související administraci projektu „Rozvoj informačních 

systémů ve městě Ostrov“, na který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 28, 

specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality systémů IKT.  

 

 

17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě  

Usn. RM č. 559/17 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“  

ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 560/17 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, 

výzva č. 58, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa; specifický cíl 4.1.1 – Optimalizovat 

procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 

organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 4.1.2 – 

Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 

jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 

služebního zákona, na projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“, 

s maximální celkovou výší nákladů 2 500 000,00 Kč. 
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Usn. RM č. 561/17 

RM doporučuje ZM schválit zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 562/17 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Ostrov – optimalizace postupů  

ve veřejné správě“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města 

na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 563/17 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, čestných 

prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti  

o dotaci a k veškeré následující související administraci projektu „Ostrov – optimalizace 

postupů ve veřejné správě“, na který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 58, 

prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa.  

 

 

18. DP Ostrov - ukončení smlouvy o smlouvě budoucí a prodloužení stávající smlouvy  

Usn. RM č. 564/17 
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o závazku 

ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřenou mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem 

Ostrov s.r.o. na období od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2026 a pověřuje starostu města k jejímu 

podpisu. 

 

Usn. RM č. 565/17 

RM doporučuje ZM prodloužit stávající Smlouvu o závazku služby ve veřejné linkové osobní 

dopravě uzavřené mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. z období od 27. 

06. 2016 do 30. 06. 2017, na období do 31. 12. 2017. 

 

Usn. RM č. 566/17 
RM doporučuje ZM navrhnout Valné hromadě Dopravního podniku Ostrov s.r.o. odvolání 

jednatele společnosti nominovaného městem Ostrov a navrhnout valné hromadě nového 

jednatele za město Ostrov. 

 

 

19. Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

Usn. RM č. 567/17 

Rada města ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

pověřuje funkcí oddávajícího člena zastupitelstva pana Bc. Pavla Čekana. 

 

 

20. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 7. 2017 

Usn. RM č. 568/17 

RM doporučuje ZM schválit nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského 

úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov s platností od 1. 7. 2017. 
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21. Program 4. řádného zasedání ZM 21. 06. 2017 

Usn. RM č. 569/17 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Žádost o dotaci na rok 2017 z rozpočtu města Ostrov - Oblastní charita Ostrov 

3. Rozpočtová opatření 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 

6. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 7. 2017 

7. DP Ostrov - ukončení smlouvy o smlouvě budoucí, prodloužení stávající smlouvy a 

odvolání a volba nového jednatele za město Ostrov 

8. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/27 a 2582/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku 

Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  

9. Bezúplatný převod p. p. č. 2582/31, 2582/32, 2739/10 se stavbou okružní křižovatky 

Nádražní – Dukelských hrdinů v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Města Ostrov, do 

vlastnictví Karlovarského kraje  

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 864/4 

11. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - byt č. 704/2  

12. Příspěvek na vybudování vodovodních přípojek v obci Kfely 

13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozvoj informačních systémů ve městě 

Ostrov 

14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě  

15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 

16. Pověření určeného strážníka k plnění úkolů při řízení obecní policie 

17. Rezignace na členství ve finančním výboru, volba člena finančního výboru 

18. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

19. Zprávy z výborů 

 

 

22. Informace starosty 

22a) Schválení dodatečných stavebních prací na stavbě Rekonstrukce objektu Myslivna - 

Inženýrské sítě 

Usn. RM č. 570/17 

RM schvaluje vyvolané dodatečné stavební práce, v rozsahu změnového listu ZL č.01, 

uplatněné Dodatkem č.1, jehož výsledkem je ponížení celkové ceny díla na hodnotu 

1 675 718,11 Kč s DPH. 

 

22b) Uzavření smlouvy o centrálním zadávání veřejných zakázek mezi Městem Ostrov a jeho 

příspěvkovými organizacemi 

Usn. RM č. 571/17 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky 

elektřiny/plynu mezi Městem Ostrov – centrálním zadavatelem – na straně jedné  

a všemi příspěvkovými organizacemi města jako pověřujícími zadavateli na straně druhé,   

v  předloženém znění.  
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22c) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 

Usn. RM č. 572/17 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Domácí kompostéry 2“ ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 573/17 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci 68. výzvy Operačního programu 

Životní prostředí, Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.1, Aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku 

komunálních odpadů na projekt „Domácí kompostéry 2“, jehož celkové předpokládané 

výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 949 850,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 574/17 

RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem 

životního prostředí v rámci projektu „Domácí kompostéry 2“. 

 

Usn. RM č. 575/17 

RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit přípravu projektu „Domácí 

kompostéry 2“ pro podání žádosti o dotaci a odboru majetkové správy zařadit finanční 

prostředky do rozpočtu města na rok 2018 na realizaci projektu v případě získání dotace na 

tento projekt. 

 

22d) Podnájem na čp. 612 – T. V. 

Usn. RM č. 576/17 

RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/21 o velikosti 4+kk pro pí. T. V. - na 

dobu od 8. 6. 2017 do 30. 11. 2017. 

 

22e) Souhlas s uzavřením městského koupaliště v době konání 11. Ročníku X.Tri Ostrov 

Usn. RM č. 577/17 

RM schvaluje na den 17. 6. 2017 v době od 00:00 hod. do 15:00 hod. propůjčení koupaliště 

Ostrov pro pořádání 11. Ročníku XTri Ostrov 2017 společnosti X-Team BaNo K. Vary, z. s., 

se sídlem 5. Května 89/36, Karlovy Vary – Drahovice, IČO 27048438, zastoupenou panem 

Janem Novákem.  

 

 

23. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

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

       starosta                              místostarosta 


