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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 1. února 2017 od 9:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 
1. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s." 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 

a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 

 
 
Účast: 
Vedoucí ORÚP k bodům 1 - 2 
 
 
 
1. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s." 
Usn. RM č. 137/17 
RM doporučuje ZM souhlasit s návrhem změny stanov spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ 
AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 138/17 
RM doporučuje ZM delegovat místostarostu města ing. Jana Železného na nejbližší valnou 
hromadu spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, 
Z.S. a ukládá mu hlasovat pro změnu stanov spolku ve smyslu předloženého návrhu. 
 
 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace 
Usn. RM č.   139/17 
RM ruší svá usnesení č. 64/17, 65/17, 66/17, 67/17 a 68/17 ze dne 16. 01. 2017. 
 
Usn. RM č.   140/17 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace“ ve smyslu předloženého návrhu. 
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Usn. RM č.  141/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů; investiční priorita 06.2.67 - Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, na projekt „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola  
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“, s maximální celkovou 
výší nákladů 15 670 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č.   142/17 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská 
škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“, a to předfinancování projektu  
ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 15 670 000,00 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.   143/17 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská 
škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“ 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.   144/17 
RM doporučuje ZM pověřit místostarostu 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 „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola  
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“, na který je podávána 
žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb  
a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 - Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Železný       Mgr. Libor Bílek 
         místostarosta          místostarosta 


