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Město Ostrov 

Usnesení 

z 28. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 18. prosince 2017 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ing. Petr Nedvěd,  

Ing. Vladimír Palivec, Ing. Jitka Samáková 

Omluveni:      Petr Kalousek, Ilona Leupold  

Tajemnice: Mgr. Lucie Mildorfová, v. z.  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Mimořádná přidělení bytů 

3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

4. Komunitní dům pro seniory (informace, pravidla, žádost) 

5. Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov  

6. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací – staženo z programu 

7. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí, 

o dotace na realizaci projektů v roce 2018 

8. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci  

9. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

10. VZ „Poskytování právních a advokátních služeb“ – výběr dodavatele 

11. Návrh dohody o změně VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 

řízení o přestupcích  

12. Petice k řešení parkování v Družební ulici v Ostrově  

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 253 v k. ú. Kfely u Ostrova 

b) Pronájem pozemku st. p. č. 1553, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2545/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

15. Stanovení výše nájemného pro komunitní dům seniorů (KODUS) v Hornické ulici  

č. p. 617 

16. Návrh výše smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2018 

17. Vyřazení majetku města 

18. Rozpočtová opatření 

19. Pohledávky k 30.11.2017 

20. Informace starosty 

a) Žádost Základní školy Májová 997, příspěvkové organizace o souhlas s použitím 

rezervního fondu  

b) Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o úpravu ceníku  

c) Schválení účasti v programu prevence kriminality 
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d) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas  

s přijetím sponzorského daru pro stř. Ekocentrum 

e) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas  

s uzavřením darovací smlouvy 

f) Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2018 

g) Podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – 

odboru regionálního rozvoje na projekt „Senior Expres Ostrov“ 

21. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

vedoucí OSVZ k bodům 2 až 5 

vedoucí OKS k bodům 6 až 12, 20a), b), d), e) 

vedoucí OMM k bodům 13 a 14 

vedoucí OSMM k bodům 15 až 17 

vedoucí OF k bodům 18 a 19 

velitel MP k bodu 20c) 

taj k bodu 20f) 

vedoucí ORÚP k bodu 20g) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 1064/17 

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

pod č. 881/17, 933/17, 967/17, 1013/17, 1015/17, 1017/17 až 1022/17, 1028/17, 1038/17. 

1045/17, 1062/17, 1065/17 až 1068/17, 1070/17 až 1075/17, 1084/17 až 1087/17 a 1090/17. 

 

 

2. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 1065/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. K. K-Z. 

 

Usn. RM č. 1066/17 

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

 

Usn. RM č. 1067/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. A. Č. 

 

Usn. RM č. 1068/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. T. 

 

Usn. RM č. 1069/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. V. D. 

 

Usn. RM č. 1070/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v Ostrově pí. E. V. a p. A. Č. 

 

Usn. RM č. 1071/17 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti  1+0 v ul. Jáchymovská 1377 

v Ostrově p. M. M. 
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Usn. RM č. 1072/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. P. H. 
 

Usn. RM č. 1073/17 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. V. K. 

 

Usn. RM č. 1074/17 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 v původní č. p. 1377 na 

Jáchymovské ul. v Ostrově manželům M. a D. R. 

 

Usn. RM č. 1075/17 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na 

Jáchymovské ul. v Ostrově pí. E. D. 

 

Usn. RM č. 1076/17 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v Ostrově pí. P. K. 

 

Usn. RM č. 1077/17 

RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/21 o velikosti 4+kk pro pí. J. K. – na 

dobu od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 

Usn. RM č. 1078/17 

RM souhlasí s podnájmem bytu 3+kk v ul. Odborů č. p. 612/18 v Ostrově pro pí. I. M. na 

dobu od 01.01.2018 do 31.12.2018.         

 

Usn. RM č. 1079/17 

RM nesouhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/18 o velikosti 3+kk pro pí. E. B. 

 

Usn. RM č. 1080/17 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/20 o velikosti 3+kk pro  

p. P. L. na dobu od 01.12.2017 do 30.11.2018. 

 

Usn. RM č. 1081/17 

RM nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Brigádnická 1035/56 v Ostrově  

o nájemce p. M. K. 

 

Usn. RM č. 1082/17 

RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Družební 1322/21 v Ostrově  

o nájemce p. P. K. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Usn. RM č. 1083/17 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 

Z. a V. C., I. Š. 

 

Usn. RM č. 1084/17 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: R. A. 
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Usn. RM č. 1085/17 

RM souhlasit s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: A. S. 

 

Usn. RM č. 1086/17 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/13 o velikosti 2+kk pro  

pí. V. F. na dobu od 01.12.2017 do 30.11.2018. 

 

 

3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

- bez usnesení 

 

 

4. Komunitní dům pro seniory (informace, pravidla, žádost) 

Usn. RM č. 1087/17 

RM schvaluje Pravidla postupu při obsazování a pronajímání bytů v Komunitním domě 

seniorů v Hornické ul. č. p. 617 v Ostrově. 

 

Usn. RM č. 1088/17 
RM schvaluje doplnění Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 

 

Usn. RM č. 1089/17 

RM schvaluje Dodatek č. 9 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 

 

 

5. Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov  

Usn. RM č. 1090/17 

RM doporučuje ZM schválit Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov se změnami 

uvedenými v zápise.  

 

 

6. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 

- staženo z programu 

 

 

7. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí 

o dotace na realizaci projektů v roce 2018 

Usn. RM č. 1091/17 

RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí          

o dotace na projekty „Učíme se hrou 3“, „Knihovna mládeži a seniorům“ a „Knihovnický 

tábor 2018“ z výběrového dotačního řízení K21 – Knihovna 21. století na rok 2018 – 

Ministerstvo kultury, dle předloženého návrhu.  

 

Usn. RM č. 1092/17 

RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  

o dotace na projekty „Loučení s prázdninami“ z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit pro rok 

2018, dle předloženého návrhu.  
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8. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci 

Usn. RM č. 1093/17 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 11 220,00 Kč 

z projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem 

Vladislavova 152/4, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 24231509, pro Základní školu a Mateřskou 

školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, na zaplacení obědů pro 4 děti 

v období od 02.01.2018 do 29.06.2018.  

 

 

9. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

Usn. RM č. 1094/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací lednice, 

pračky a počítačové sestavy z důvodu nerentabilních oprav z evidence Mateřské školy Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 35 908,00 Kč.  

 

Usn. RM č. 1095/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

plynového sporáku z důvodu nesplňování bezpečnostních požadavků a nerentabilních oprav 

z evidence Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové 

pořizovací ceně 4 230,00 Kč.  

 

Usn. RM č. 1096/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

hardwaru a softwaru z důvodu nefunkčnosti a zastaralosti z evidence Základní školy  

a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací 

ceně 140 635,50 Kč.  

 

Usn. RM č. 1097/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

elektrických a elektronických přístrojů, hardwaru a softwaru a movitého zařízení z důvodu 

nerentabilních oprav, nefunkčnosti a zastaralosti z evidence Základní školy Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 274 981,16 Kč.  

 

Usn. RM č. 1098/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

elektronických přístrojů, hardwaru, softwaru a movitého zařízení z důvodu nerentabilních 

oprav z evidence Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové 

pořizovací ceně 246 511,10 Kč.  

 

Usn. RM č. 1099/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

elektronických přístrojů z důvodu zastaralosti z evidence Městská knihovna Ostrov, Zámecký 

park 224, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 30 678,00 Kč.  

 

Usn. RM č. 1100/17 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

elektronického zařízení, hardwaru a softwaru a movitého zařízení z důvodu nerentabilních 

oprav z evidence Dům kultury Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně  

337683,63 Kč. 
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10. VZ „Poskytování právních a advokátních služeb“ – výběr dodavatele 

Usn. RM č. 1101/17 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku „Poskytování 

právních a advokátních služeb“ dodavateli s nabídkou č. 1 předloženou uchazečem Vlk 

Václav JUDr., advokát, Moreno Vlk & Asociados, se sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8 – 

Karlín, PSČ 186 00, IČO 66243424 s nabídkovou cenou 40 000,00 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

 

 

11. Návrh dohody o změně VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 

řízení o přestupcích  

Usn. RM č. 1102/17 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),           

ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi  

o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Stráž nad Ohří  

a městem Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

12. Petice k řešení parkování v Družební ulici v Ostrově  

Usn. RM č. 1103/17 

RM schvaluje odpověď na petici k řešení parkování v Družební ulici v Ostrově 

v předloženém znění.  

 

 

13. Pronájmy, výpůjčky 

13a) Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 253 v k. ú. Kfely u Ostrova 

Usn. RM č. 1104/17 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní reg. č. 194-08-08-05 ze dne 05.08.2008, uzavřené s panem Z. V., r. č. xxxx, Ostrov, 

xxxx, PSČ 363 01, kterým se prodlouží doba trvání nájmu a termín pro realizaci stavby do 

31.08.2018.    

 

13b) Pronájem pozemku st. p. č. 1553, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 1105/17 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1553 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba 

garáže bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu J. H., r. č. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 

363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 550,00 Kč/měsíc. V případě, že nájemní smlouva mezi 

Městem Ostrov a panem J. H. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 

RM panu J. H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno.  

 

 

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2545/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 1106/17 
RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování,  

údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, 

KV, Sukova, pč. 1132/53, kNN“,  č. IV-12-0012748/VB4,  vymezujícího  rozsah  věcného 

břemene – služebnosti a právo provést stavbu  na p. p. č. 2545/1  v k. ú. Ostrov nad Ohří pro 
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oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly, IČO 24729035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč 

za každý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením pro distribuci 

elektřiny, minimálně však 1 000,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření 

konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene – služebnosti, vypracování GP, 

včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

 

 

15. Stanovení výše nájemného pro komunitní dům seniorů (KODUS) v Hornické ulici 

č. p. 617 

Usn. RM č. 1107/17 

RM pro bytové jednotky v komunitním domě seniorů (KODUS) v Hornické ulici č. p. 617 

schvaluje měsíční nájemné ve výši 40,00 Kč/m2.  

 

 

16. Návrh výše smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2018 

Usn. RM č. 1108/17 

RM schvaluje zvýšení smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 o 14 %. 
 

 

17. Vyřazení majetku města 

Usn. RM č. 1109/17 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence 

majetku a s likvidací zastaralého a poškozeného mobiliáře dle přiloženého návrhu. 

 
 

18. Rozpočtová opatření 

18a) Rozpočtové opatření č. 214/2017 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny 

za zničení části městské zeleně 

Usn. RM č. 1110/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 214/2017: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 359 089,00 Kč z přijatého 

pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 359 089,00 Kč na 

veřejnou zeleň. 

 

18b) Rozpočtové opatření č. 215/2017 – ORÚP – přesun finančních prostředků na stavebně 

historický průzkum objektu č. p. 48 

Usn. RM č. 1111/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 215/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 23 480,00 Kč z přípravy projektu 

regenerace městské prostoru a zařazují se výdaje v rozpočtu města ve výši 23 480,00 Kč na 

stavebně historický průzkum objektu č. p. 48. 
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18c) Rozpočtové opatření č. 216/2017 – OŽP – zařazení neinvestiční účelové dotace 

z Ministerstva zemědělství na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření 

v lesích 

Usn. RM č. 1112/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 216/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 13 840,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

při hospodaření v lesích pod účelovým znakem 29015. 

 

18d) Rozpočtové opatření č. 217/2017 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin  

Usn. RM č. 1113/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 217/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 40 050,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních  

a zpevňujících dřevin pod účelovým znakem 29004. 

 

18e) Rozpočtové opatření č. 218/2017 – OF – převod finančních prostředků z termínovaného 

vkladu na běžný účet města 

Usn. RM č. 1114/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 218/2017: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 24 039 404,65 Kč převodem 

z termínovaného vkladu a snižuje se financování – tř. 8 pol. 8115 – změna stavu 

krátkodobých prostředků na běžném účtu o 24 039 404,65 Kč. 

 

18f) Rozpočtové opatření č. 219/2017 – OF – přijaté a poskytnuté transfery v období od  

06.12.2017 do 31.12.2017, úprava ostatních transferů a příspěvků a závazných ukazatelů 

Usn. RM č. 1115/17 

RM schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 219/2017 k rozpočtu za rok 2017 bez určení 

konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

- přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,  

- upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, 

předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo 

položek finančního vypořádání, 

- výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje 

ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí 

soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení, 

- změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech 

přesunů příjmů a výdajů. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách k informování rady města v lednu roku 2018. 

 

18g) Rozpočtové opatření č. 220/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na pokutu  

a náklady řízení při uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 

dopravě 

Usn. RM č. 1116/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 220/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 18 500,00 Kč z nespecifikované rezervy, 

snižují se výdaje o 8 500,00 Kč z odměny exekutorovi a zařazují se výdaje do rozpočtu města 



9 

 

pro rok 2017 ve výši 27 000,00 Kč na pokutu a náklady řízení při uzavření smlouvy  

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě. 

 

18h) Rozpočtové opatření č. 221/2017 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů  

Usn. RM č. 1117/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 221/2017: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 70 566,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 

pod účelovým znakem 29014. 

 

18i) Rozpočtové opatření č. 222/2017 – OVV – vrácení nevyčerpané přijaté účelové dotace 

z MF na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Usn. RM č. 1118/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 222/2017: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 85 821,67 Kč z přijaté 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR pod účelovým znakem 98071. 

 

18j) Rozpočtové opatření č. 223/2017 – OVV – vrácení nevyčerpané účelové dotace ze 

státního rozpočtu na financování nových voleb do zastupitelstva obce Horní Blatná 

Usn. RM č. 1119/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 223/2017: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 9 673,00 Kč z účelové dotace ze 

státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání nových voleb do 

zastupitelstva obce Horní Blatná pod účelovým znakem 98074. 

 

18k)Rozpočtové opatření č. 224/2017 – OVV – vrácení nevyčerpané účelové dotace ze 

státního rozpočtu na financování volby prezidenta republiky 

Usn. RM č. 1120/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 224/2017: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 7 461,80 Kč z účelové dotace ze 

státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na financování přípravy na volby prezidenta 

republiky pod účelovým znakem 98008. 

 

18l) Rozpočtové opatření č. 225/2017 – OVV – přesun finančních prostředků na mimořádné  

a prodloužené přenosy ze zasedání ZM v kabelové televizi 

Usn. RM č. 1121/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 225/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč z technického servisu při 

zasedání ZM, snižují se výdaje o 3 tis. Kč z nákupu ostatních služeb a zvyšují se výdaje          

o 33 tis. Kč na přenosy ze zasedání ZM v kabelové televizi. 

 

18m) Rozpočtové opatření č. 226/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro Diecézní charitu Plzeň na provozní náklady potravinového skladu v Ostrově 

Usn. RM č. 1122/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 226/2017: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 187 tis. Kč  z dopravní a technické 

infrastruktury ve východní části průmyslové zóny Ostrov a zařazují se výdaje do rozpočtu 
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města pro rok 2017 ve výši 187 tis. Kč na individuální dotaci pro Diecézní charitu Plzeň na 

provozní náklady potravinového skladu v Ostrově. 

 

 

19. Pohledávky k 30.11.2017 

- bez usnesení  
 

 

20. Informace starosty 

20a) Žádost Základní školy Májová 997, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím 

rezervního fondu  

Usn. RM č. 1123/17 

RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 

organizace, ve výši max. 180 000,00 Kč vč. DPH na pořízení 26 ks počítačů pro žáky 

základní školy. 

 

20b) Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o úpravu ceníku  

Usn. RM č. 1124/17 

RM souhlasí s úpravou ceníku Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, s účinností od 

01.01.2018 dle předloženého návrhu. 

 

20c) Schválení účasti v programu prevence kriminality 

Usn. RM č. 1125/17 

RM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2018 a pověřuje starostu města 

podáním žádosti. 

 

20d) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas 

s přijetím sponzorského daru pro stř. Ekocentrum 

Usn. RM č. 1126/17 

RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s přijetím 

sponzorského daru – leguána zeleného v reprodukční pořizovací ceně 5 000,00 Kč, pro 

středisko Ekocentrum. 

 

20e) Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas 

s uzavřením darovací smlouvy 

Usn. RM č. 1127/17 
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy č. 6/2017 mezi Městským domem dětí a mládeže 

Ostrov, příspěvkovou organizací a Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí, 

jejímž předmětem je darování 8 ks  želv zelenavých v celkové hodnotě 4 000,00 Kč.   

 

20f) Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2018 

Usn. RM č. 1128/17 
RM bere na vědomí návrh termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2018 dle předloženého 

návrhu. 
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20g) Podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – 

odboru regionálního rozvoje na projekt „Senior Expres Ostrov“ 

Usn. RM č. 1129/17 

RM ukládá starostovi města podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na projekt „Senior Expres Ostrov“ 

v předloženém znění. 

 

 

21. Zprávy z komisí  

- bez usnesení 

 

 

 

 

 

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

starosta města                          1. místostarosta města 


