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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 8. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 27. března 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, 

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Valná hromada OT, a. s. 
3. Schválení nových členů dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s. r. o. 
4. Přijetí daru MP Ostrov 
5. Souhlas s poskytnutím finančního daru pro paní L. V. 
6. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na rekonstrukci pro Horní hrad o. p. s. 
7. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
8. Rozpočtová opatření 
9. Závěrečný účet města za rok 2016, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 

31. 12. 2016 
10. Stav pohledávek k 28. 2. 2017 
11. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
12. Pronájmy 

a) Pronájem části p. p. č. 98/1 v k. ú. Kfely u Ostrova od ČR SPÚ – „Rekonstrukce MK v 
obci Kfely“ 

b) Souhlas s podnájmem části č. p. 799 o výměře 1 m² k umístění nápojového automatu 
13. Prodej 

a) Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Dešťová 

kanalizace v areálu IZS 
15. Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu TUV - stanovení 

poměru mezi základní a spotřební složkou nákladů 
16. Program ZM 05.04.2017 
17. Informace starosty 

a) Souhlas s poskytnutím finančního daru pro Karlovarskou krajskou organizaci ČUS 
k zajištění semináře „Tajemství herního myšlení ve sportovních hrách – na stůl 

b) – na stůl 
18. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí ODS k bodu 3 
Velitel MP k bodu 4 
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Vedoucí OKS k bodu 5 – 7, 17a) 
Vedoucí OF k bodům 8 – 11 
Vedoucí OMS k bodům 12 – 15 
Tajemnice k bodu 16 
Vedoucí OSVZ k bodu 17b) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 300/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 385/16, 922/16, 1076/16, z roku 2017 pod č. 36/17, 37/17, 84/17, 93/17, 94/17, 124/17, 
125/17, 130/17, 132/17, 162/17, 174/17, 176/17, 198/17 až 201/17, 236/17 až 239/17, 263/17 
až 265/17, 295/17, 298/17. 
 
 
2.  Valná hromada OT, a. s. 
Usn. RM č. 301/17 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 
teplárenská, a. s., IČ: 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 v působnosti valné hromady s odvoláním na ustanovení § 456 odst. 2 

ZOK, § 448 odst. 2 ZOK, § 453 odst. 2 ZOK a s odvoláním na bod 4.2.2. platných 
stanov společnosti v o l í  s účinností k dnešnímu dni na místo stávajících členů 
s p r á v n í  r a d y  tyto n o v é  č l e n y :  

 
(i) Bc. Pavel Čekan, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01 

 
(ii)  RNDr. František Wolmuth, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 

363 01 
 

(iii)  Mgr. Libor Bílek, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxxx, PSČ 363 01 
 

(iv) Zdeněk Mareš, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01 
 

(v) Milan Matějka, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01 
 

(vi) Ing. Václav Brodec, nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx,  PSČ 363 01 
 

(vii)  Ing. Roman Miarka, nar. xxxxxxxxxx, bytem Karlovy, xxxxxxxxxx, PSČ 360 07 
(2) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  smlouvy o výkonu funkce 

mezi společností a nově zvolenými členy správní rady v předloženém znění. 
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Rada města Ostrova p o vě ř u j e  starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem písemného 
vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, 
a. s. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 
 
 
3. Schválení návrhu nových členů dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s. r. o.  
Usn. RM č. 302/17 
RM doporučuje ZM delegovat na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik Ostrov s. r. 
o., pro období 2017 až 2018, starostu města pana Bc. Pavla Čekana. 
 
Usn. RM č. 303/17 
RM doporučuje ZM navrhnout do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrov s. r. o. za 
Město Ostrov paní Mgr. Kateřinu Miosgovou, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov a 
paní Vendulu Orlovou, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov a ukládá starostovi 
města Bc. Pavlu Čekanovi hlasovat pro obě jmenované. 
 
 
4. Souhlas s přijetím daru pro MP Ostrov 
Usn. RM č. 304/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru 50 000,00 Kč na vybudování kamerového bodu v ulici 
Severní č. p. 1171 od společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1171, 1172, 1173, ulice 
Severní, 363 01 Ostrov IČ 70968179 
 
 
5. Souhlas s poskytnutím finančního daru pro paní Luďku Vimrovou 
Usn. RM č. 305/17 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro paní L. V., nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených s účastí na ME 
veteránů 2017 ve stolním tenisu, které se bude konat v termínu od 24. 06. do 02. 07. 2017 ve 
švédském Helsinborgu.  
 
 
6. Souhlas s poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci pro Horní hrad o. p. s.  
Usn. RM č. 306/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 tisíc Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění pro Horní hrad o. p. s., hrad a zámek 
Horní hrad 1, Krásný Les, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26355752, zastoupenou paní Mgr. Ditou 
Kinštnerovou, na úhradu části nákladů na rekonstrukční práce v objektu vstupní brány, 
v jihovýchodním, středním, západním i severním paláci a na opravy hradebních zdí. 
 
 
7. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 
dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
Usn. RM č. 307/17 
Oblast sportu – do výše 50 tis. Kč 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s činností spolku Karate Do Ostrov, z. s., se sídlem Mánesova 1026, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
01260251, zastoupeného panem Marcelem Šolcem.  
 



4 
 

Usn. RM č. 308/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s činností a pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem Lidická 
1201, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupeným panem Vladimírem Ječmenem.  
 
Oblast kultury a zájmových aktivit – do výše 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 309/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s mezinárodními závody se spolkem Český Radioklub, zapsaný spolek, se sídlem 
Krušnohorská 790, Ostrov,  PSČ 363 01, IČO 66362601, zastoupeným panem Tomášem 
Kilíkem.  
 
Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 310/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 250 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu 
lyžařských a běžeckých tras se společností První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida 
Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem 
Račkem. 
 
Usn. RM č. 311/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 190 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu 
mládežnického volejbalu v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko, 
z. s., sídlem Vítězná 414/72, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, IČO 02720132, 
zastoupený panem Jakubem Novotným. 
 
Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 312/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 40 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Kulturní sezónu 
roku 2017 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 
26355752, zastoupený Mgr. Ditou Kinštnerovou. 
 
 
8. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
8a) Rozpočtové opatření č. 64/2017 – OMS – zařazení příjmů z vyúčtovaného příspěvku 
VSOZČ a navýšení výdajů na rekonstrukci komunikace v obci Kfely 
Usn. RM č. 313/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 64/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 405 508,60 Kč z vyúčtovaného 
příspěvku VSOZČ na stavbu vodovodu v obci Kfely a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2017 o 405 508,60 Kč na rekonstrukci komunikace v obci Kfely. 
 
8b) Rozpočtové opatření č. 65/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na zřízení 
věcného břemene na p. p. č. 423 u akce rekonstrukce místní komunikace v Dolním Žďáru 
Usn. RM č. 314/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2017: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.200 Kč na řádku výdaje za věcná 
břemena a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.200 Kč na zřízení věcného 
břemene na p. p. č. 423 u akce rekonstrukce místní komunikace v Dolním Žďáru. 
 
8c) Rozpočtové opatření č. 66/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje na polytechnické vzdělávání 
žáků 
Usn. RM č. 315/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 5 000,00 Kč z řádku pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 5 000, Kč 
na individuální dotaci pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje na 
polytechnické vzdělávání žáků. 
 
8d) Rozpočtové opatření č. 67/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro MAS Krušné hory o. p. s. na akci „Čištění řeky Ohře 2017“ 
Usn. RM č. 316/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 5 000,00 Kč z řádku pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 5 000,00 
Kč na individuální dotaci pro MAS Krušné hory o. p. s. na akci „Čištění řeky Ohře 2017“. 
 
8e) Rozpočtové opatření č. 68/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na restaurování 
kamenných čuček a opravu hřbitovní ohradní zdi v městské památkové zóně 
Usn. RM č. 317/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 368 000,00 Kč z řádku daň z převodu 
nemovitostí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 368 000,00 Kč na 
restaurování kamenných čuček a opravu hřbitovní ohradní zdi v městské památkové zóně. 
 
8f) Rozpočtové opatření č. 69/2017 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře  
Usn. RM č. 318/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 12 200,00 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod 
účelovým znakem 29008 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
12 200,00 Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období IV. 
čtvrtletí 2016 pod účelovým znakem 29008. 
 
8g) Rozpočtové opatření č. 70/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekty využívající zjednodušené vykazování pro 
Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace 
Usn. RM č. 319/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 232 344,00 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty využívající 
zjednodušené vykazování pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková 
organizace pod účelovým znakem 33063. 
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8h) Rozpočtové opatření č. 71/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
odpadové hospodářství 
Usn. RM č. 320/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 71/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 3 735 182,44 Kč převodem z fondu rezerv 
a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč na provoz sběrného 
dvora, zvyšují se výdaje o 816 417,09 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje o 
2 418 765,35 Kč na svoz separovaného odpadu. 
 
8i) Rozpočtové opatření č. 72/2017 – OF – převod finančních prostředků z termínovaného 
vkladu na běžný účet města 
Usn. RM č. 321/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 72/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 mil. Kč převodem z termínovaného 
vkladu a snižuje se financování – tř. 8 pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
běžném účtu o 20 mil. Kč. 
 
8j) Rozpočtové opatření č. 73/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
hřbitovní ohradní zdi v městské památkové zóně – Staroměstská ulice 
Usn. RM č. 322/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 370 000,00 Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 370 000,00 Kč na opravu hřbitovní 
ohradní zdi v městské památkové zóně – Staroměstská ulice. 
 
 
9. Závěrečný účet města za rok 2016, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka  
k 31. 12. 2016 
Usn. RM č. 323/17 
RM doporučuje ZM vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 
hospodařením města Ostrov za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2016, a to bez výhrad. Celkové příjmy města 
včetně financování činily 500.125 tis. Kč a celkové výdaje města činily 392.196 tis. Kč. 
Hospodaření města za rok 2016 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 107.929 
tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 324/17 
RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 107.929 tis. Kč za rok 
2016 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 62 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 107.867 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2016 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2017 

 
Usn. RM č. 325/17 
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov 
za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016. 
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10. Stav pohledávek k 28. 2. 2017 
- bez usnesení 
 
 
11. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 326/17 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu 
RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši  
150 000,00 Kč s panem A. T., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
12. Pronájmy 
12a) Pronájem části p. p. č. 98/1 v k. ú. Kfely u Ostrova od ČR SPÚ – „Rekonstrukce MK 
v obci Kfely 
Usn. RM č. 327/17 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 98/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova od 
pronajímatele, ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3, IČO: 013 12 774, Městu Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, za účelem 
realizace a užívání stavby „Rekonstrukce MK v obci Kfely“, za nájemné ve výši 500,00 
Kč/rok, na dobu neurčitou s účinností od 01. 04. 2017.   
 
 
12b) Souhlas s podnájem části č. p. 799 o výměře 1 m² k umístění nápojového automatu 
Usn. RM č. 328/17 
RM schvaluje podnájem části č. p. 799 vystavěného na st. p. č. 819/2 v k. ú Ostrov nad Ohří a 
výměře 1 m² k umístění nápojového automatu KIKKO IN 7 společnosti Autic a. s., IČ 
26027887, se sídlem Na Radosti 413, Zličín, 155 21  Praha 5, v prostorách, které má na 
základě platné nájemní smlouvy reg. č. 0179-93-03-03-2 v nájmu Česká pošta, s. p., IČ 
47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za 900,00 Kč/1m²/měsíc. 
 
 
13. Prodej 
13a) Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 329/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, panu B. D. N. nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
za cenu 370,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4159/20/2017, plus DPH v zákonné výši v 
případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
uhradí kupující. 
 
 
14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Dešťová 
kanalizace v areálu IZS                   
Usn. RM č. 330/17 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, 
provozování, údržbu a opravy části stavby „Areál složek IZS – 1. etapa SO 122 Dešťová 
kanalizace vč. drenáží – 1. etapa“ na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za 
dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 2 925,00 Kč, s povinným, kterým je ČR – 
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Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČO 70883611, se sídlem Závodní 205/70, 360 
06 Karlovy Vary. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, ZP, 
jednorázovou úhradu za zřízení VB v dohodnuté výši, včetně úhrady nákladů za nákup kolku 
pro podání návrhu na vklad břemene do KN, ponese oprávněný. 
 
 
15. Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu TUV - stanovení 
poměru mezi základní a spotřební složkou nákladů 
Usn. RM č. 331/17 
RM v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů za teplo stanovuje pro 
byty a nebytové prostory ve vlastnictví města základní složku nákladů na vytápění ve výši 
50% z celkových nákladů v zúčtovací jednotce, zbytek nákladů (50%) tvoří spotřební složku. 
 
 
16. Program ZM 05.04.2017 
Usn. RM č. 332/17 
Program: 
1.  Kontrola plnění usnesení 
2.  Občan města roku 2016 
3. Souhlas s poskytnutím dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 
4. Souhlas s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrov 
5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
6. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov - Světlo Kadaň, z. s. 
7. Schválení nových členů dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s.r.o. 
8. Závěrečný účet města za rok 2016, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 

31. 12. 2016 
9. Rozpočtová opatření 
10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
11. Povolení splátkového kalendáře v rámci dědictví 
12. Majetek nepatrné hodnoty – dědictví 
13. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 

bytových domů, a na společných částech domů 
14. Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
15. Bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 o výměře 22 754 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 

vlastnictví Karlovarského kraje 
16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Dešťová 

kanalizace v areálu IZS 
17. Zprávy z výborů 
18. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu, změny u příspěvkových organizací 
 
 
17. Informace starosty 
17a) Souhlas s poskytnutím finančního daru pro Karlovarskou krajskou organizaci ČUS 
k zajištění semináře „Tajemství herního myšlení ve sportovních hrách“ 
Usn. RM č. 333/17 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 tisíc Kč spolu s darovací smlouvou v 
předloženém znění pro Karlovarskou krajskou organizaci ČUS, Dr. Davida Bechera 18, 
Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 709 26 611, zastoupenou Jaroslavem Lebedou, k úhradě 
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části nákladů spojených se zajištěním semináře „Tajemství herního myšlení ve sportovních 
hrách“, který se bude konat dne 20.04.2017 ve SPA Hotel Thermal. 
 
 
17b) Přidělení bytu 
Usn. RM č. 334/17 
RM souhlasí s přidělením bytu 2+0 č. 26-27 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. v 
Ostrově pí D. N. 
 
 
18. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
 
 
     Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
       starosta města          místostarosta 


