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Město Ostrov 
Usnesení 

z 9. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 25. dubna 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Ing. Josef Železný 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí roku 2016 
3. Návrh VPS k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu 
4. Souhlas s poskytnutím dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje 
5. Mimořádná přidělení bytů 
6. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
7. Stanoviska města k doplatku na bydlení 
8. Rozpočtová opatření 
9. Pronájmy 

a) Výpůjčka části pozemku p. č. 972/4 pro umístění potravinové banky, k. ú. Ostrov nad 
Ohří  

b) Pronájem pozemku st. č. 1073/7 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem nebytového prostoru na části č. p. 46, Staré náměstí 
d) Pronájem levé vývěsní plochy na p. p. č. 224/31 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

umístění reklamních bannerů OKL 
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 59 a 1434/9 v k. ú. Květnová – 

kabelové vedení NN 
10. Výběr zhotovitele na stavbu "Výměna plotu a vrat na ZŠ Májová 997, 36301 Ostrov" – na 

stůl 
11. Výběr zhotovitele projektové dokumentace "Zateplení ZŠ Myslbekova 996, 363 01 

Ostrov" 
12. Výběr zhotovitele projektové dokumentace "Zateplení ZUŠ Masarykova 715, 363 01 

Ostrov" 
13. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2016 
14. Vyhlášení výsledku VZMR na zhotovitele stavby "Demolice - objektů, Tribuna a 

Dvougaráže" 
15. Vyhlášení výsledku VZMR na služby, vypracování Projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení a provádění stavby pro akci "Areál složek IZS - 2.b etapa" 
16. Schválení dodatečně požadovaných prací v rámci projektu "Areál složek IZS - Bourací 

práce a Terénní úpravy", uplatněné Dotatkem č. 1 ke stavbě. 
17. Vyřazení majetku města z evidence OVS 
18. Odvolání zaměstnance útvaru interního auditu Města Ostrova města 
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19. Informace starosty 
a) Návrh na vyřazení uchazeče z konkurzního řízení 
b) Pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

20.Zprávy z komisí 
 
 
Účast:  
Vedoucí OKS k bodům 3 až 4 
Vedoucí OSVZ k bodům 5 až 7 
Vedoucí OF k bodu 8 
Vedoucí OMS k bodům 9 až 13 
Vedoucí OI k bodům 14 až 16 
Vedoucí OVS k bodu 17 
TAJ k bodu 18 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 412/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 175/16, 185/16, 189/16, 195/16, 221/16, 238/16, 246/16, 253/16, 256/16 až 275/16, 
280/16, 322/16, 325/16 až 352/16, 356/16, 362/16, 376/16, 379/16, 381/16 až 384/16, 392/16 
až 396/16, 398/16, 400/16, 402/16, 406/16. 
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí roku 2016 
- bez usnesení 
 
 
3. Návrhy VPS k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
Usn. RM č. 413/16 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a obcí Merklín  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  
v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 25. 5. 2016 do 31. 12. 
2016. 
 
Usn. RM č. 414/16 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a obcí Pernink  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  
v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 25. 5. 2016 do 31. 12. 
2016. 
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4. Souhlas s poskytnutím dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 415/16 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 36 300,00 
Kč (30 000,00 Kč bez DPH) spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu 
nákladů spojených s informační kampaní k podpoře zájmu o polytechnické vzdělávání dětí  
a aktivity s tím spojené s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, se sídlem 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, PSČ 350 02, IČO 48365513, zastoupenou  
Ing. Josefem Ciglanským, předsedou KHK KK. 
 
 
5. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 416/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Krušnohorská 616//18 v Ostrově p. M. P. 
 
Usn. RM č. 417/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí M. D. 
 
Usn. RM č. 418/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. K. 
 
Usn. RM č. 419/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. G. H. 
 
Usn. RM č. 420/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí H. A. 
 
Usn. RM č. 421/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí J. P. 
 
Usn. RM č. 422/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. K. 
 
Usn. RM č. 423/16 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/16 o velikosti 3+kk pro p. I. Š. - na dobu 
od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016. 
 
Usn. RM č. 424/16 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/18 o velikosti 3+kk pro manžele N. a A. 
Z. - na dobu od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017. 
 
Usn. RM č. 425/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 864/4 v Ostrově s pí M. H. 
 
Usn. RM č. 426/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Krušnohorská 616/9 v Ostrově s pí 
H. N. Prodloužení nájemní smlouvy je podmíněno platným splátkovým kalendářem. 
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6. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 18. 3. 2016 do 18. 4. 2016      
- bez usnesení 
 
 
7. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 427/16 
RM rozhodla, že od 1. 5. 2016 nebude město Ostrov dávat ani kladná ani záporná stanoviska 
při posouzení nároku doplatku na bydlení v Ostrově. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 
8a. Rozpočtové opatření č. 64/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků na pohoštění a 
občerstvení pro pozvané hosty 
Usn. RM č. 428/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 5 tis. Kč z provozních nákladů odboru a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 5 tis. Kč na občerstvení a 
pohoštění.  
 
8b. Rozpočtové opatření č. 65/2016 – OKS – zařazení příjmů z přijatého daru pro JSDH na 
nákup ochranných pomůcek pro JSDH 
Usn. RM č. 429/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 65/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 20 tis. Kč z přijatého finančního 
daru na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDH Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2016 o 20 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek pro JSDH.  
 
8c. Rozpočtové opatření č. 66/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na uhrazení 
odvodů za zábor zemědělské půdy za zastavenou plochu z důvodu výstavby dětského hřiště v 
Dolním Žďáru 
Usn. RM č. 430/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 14 tis. Kč na řádku vynětí půdy ze 
Zemědělského půdního fondu a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 14 
tis. Kč na výstavbu dětského hřiště v Dolním Žďáru.  
 
8d. Rozpočtové opatření č. 67/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
technický dozor na stavbu propojení ulic Jáchymovská – Smetanova 
- bez usnesení 
 
8e. Rozpočtové opatření č. 68/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na administraci 
veřejné zakázky na správu bytového a nebytového majetku 
Usn. RM č. 431/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 43 tis. Kč na zpracování PD k opravám 
nebytových prostor a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 43 tis. Kč na 
administraci veřejné zakázky na správu bytového a nebytového majetku. 
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8f. Rozpočtové opatření č. 69/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na vyplacené 
příspěvky organizacím a spolkům 
Usn. RM č. 432/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru kancelář starosty o 30 tis. Kč na 
příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2016 u odboru kancelář starosty ve výši 30 tis. Kč na příspěvky pro 
muzea a galerie na činnost v oblasti kultury a zdravotnictví. 
 
8g. Rozpočtové opatření č. 70/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na zateplení ZUŠ Masarykova 715 
Usn. RM č. 433/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy o 60 tis. Kč na 
nákup pozemků, snižují se výdaje o 108 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám 
v mateřských školách, snižují se výdaje o 100 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám v 
ZUŠ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy ve výši 
268 tis. Kč na projektovou dokumentaci na zateplení ZUŠ Masarykova 715. 
 
8h. Rozpočtové opatření č. 71/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na zateplení ZŠ J. V. Myslbeka 
Usn. RM č. 434/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy o 73 tis. Kč na 
nákup pozemků, snižují se výdaje o 280 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám 
v základních školách a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové 
správy ve výši 353 tis. Kč na projektovou dokumentaci na zateplení ZŠ J. V. Myslbeka. 
 
 
9. Pronájmy 
9a. Výpůjčka části pozemku p. č. 972/4 pro umístění potravinové banky, k. ú. Ostrov nad 
Ohří  
Usn. RM č. 435/16 
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 972/4 o výměře cca 20 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, 
Oblastní charitě Ostrov, IČO 497 53 185, Lidická 1036, PSČ 363 01, Ostrov, zastoupené 
jednatelem Mgr. Tomášem Fexou, pro umístění chladicího boxu pro potravinovou banku. 
 
9b. Pronájem st.p.č. 1073/7 včetně stavby garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 436/16 
RM schvaluje pronájem st.p.č. 1073/7 o výměře 25 m2 včetně stavby garáže v k.ú. Ostrov nad 
Ohří, paní R. F.,  xxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 600,-Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní R. F. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní F., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
9c. Pronájem nebytového prostoru na části č. p. 46, Staré náměstí 
Usn. RM č. 437/16 



xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

6 
 

RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí v Ostrově, o 
výměře celkem 14 m2, paní Š. R., IČ: 880 68 234, bytem xxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 1 200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kanceláře.   
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní Š. R. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní R., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
9d. Pronájem levé vývěsní plochy na p.p.č. 224/31 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 438/16 
RM schvaluje pronájem levé vývěsní plochy na p.p.č. 224/31 v k.ú. Ostrov nad Ohří, o 
výměře celkem 1,4 m2, Ostrovskému muzejnímu spolku, z.s., IČ: 022 04 240, se sídlem 
Hlavní 863/5, 363 01 Ostrov, za nájemné 1 300,00 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem 
prezentace spolku.  
 
9e. Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č.  2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamních bannerů OKL 
Usn. RM č. 439/16 
RM schvaluje výpůjčku částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 
umístění reklamních bannerů – dvou plachet o celkové výměře 4 x 1 s upoutávkou na 
Ostrovské kulturní léto 2016, společnosti Müller Production, s.r.o., IČO: 26425181, se sídlem 
Na Valech 45/32, PSČ 160 00, Praha 6, zastoupené jednatelem Martinem Müllerem, bytem 
Školní louka 364, PSČ 362 36 Pernink, na dobu od 25. 4. 2016 do 23. 5. 2016. 
 
9f. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 59 a 1434/9  v k. ú. Květnová  – 
kabelové vedení NN  
Usn. RM č. 440/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Květnová, KV, 
p.č. 161, vNN/kNN“, č. IZ-12-0000178/VB/001, vymezujícího rozsah věcného břemene - 
služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 59 a 1434/9 v k. ú. Květnová pro oprávněného, 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý započatý 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. 
 
 
10. Výběr zhotovitele na stavbu "Výměna plotu a vrat na ZŠ Májová 997, 36301 Ostrov"  
Usn. RM č. 441/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Výměna plotu a vrat ZŠ Májová, 363 01 Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 2 firmě Weporest 
spol. s  r. o., Moříčovská 1210, 363 01 Ostrov, IČ: 63984041 za cenu 550 556,79 Kč bez 
DPH., tj. 666 174,00  Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  
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11. Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci „ Zateplení ZŠ Myslbekova 996, 363 01 
Ostrov“ 
Usn. RM č. 442/16 
RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace „ Zateplení ZŠ Myslbekova 996, 
36301 Ostrov“ firmu  Mudicon s. r. o. Stará Kysibelská IČ: 04741111 za cenu 352 110,00 Kč 
včetně DPH  
 
 
12. Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci „ Zateplení ZUŠ Masarykova 715, 36301 
Ostrov“  
Usn. RM č. 443/16 
RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace „ Zateplení ZUŠ Masarykova 715, 
36301 Ostrov“ firmu  Mudicon s. r. o. Stará Kysibelská  IČ: 04741111 za cenu 267 410,00 Kč 
včetně DPH                                                                                                                     
 
 
13. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2016 
Usn. RM č. 444/16 
RM schvaluje ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2016 dle předloženého 
návrhu (ceny ve stejné výši jako v roce 2015).  
Specifikace položek 2016 
Celodenní vstupné - dospělí  50,- Kč 
Celodenní vstupné děti - 6 až 15 let a senioři nad 65let 30,- Kč 
Odpolední vstupné – dospělí (od 15,00 hod.)  35,- Kč 
Odpolední vstupné děti 6 až 15 let a senioři nad 65 let (od 15,00 hod)  25,- Kč 
Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 25,- Kč/den a u 
dětí do 15 let vstup zdarma. 

25,- Kč  

Děti do 6 let (pouze v doprovodu dospělého)   Zdarma  
 
 
14. Vyhlášení výsledku VZMR na zhotovitele stavby "Demolice - objektů, Tribuna a 
Dvougaráže" 
Usn. RM č. 445/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „Demolice objektu – Tribuna a dvougaráže“ 
uchazeči s nabídkou č. 4  - DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ: 25006096 
s nabídkovou cenou 402 786,19 Kč bez DPH a 487 371,29 Kč vč. 21% DPH, jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
  
Usn. RM č. 446/16 
Ukládá odboru investic neprodleně zahájit s vítězem VZMR jednání vedoucí k podpisu 
smlouvy a urychleném zahájení stavebních prací. 
 
 
15. Vyhlášení výsledku VZMR na služby, vypracování Projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení a provádění stavby pro akci "Areál složek IZS - 2. b etapa" 
Usn. RM č. 447/16 
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RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele služby, vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a provádění stavby na akci „PD – Areál složek IZS – 2b. etapa“ uchazeči 
s nabídkou č. 2 - BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČO: 18224920- s 
nabídkovou cenou 1 183 000,00 Kč bez DPH a 1 431 430,00 Kč vč. 21% DPH jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 

 
Usn. RM č. 448/16 
Ukládá odboru investic neprodleně zahájit s vítězem VZMR jednání, vedoucí k podpisu 
smlouvy a urychleném zahájení projektových prací. 
 
 
16. Schválení dodatečně požadovaných prací v rámci projektu "Areál složek IZS - Bourací 
práce a Terénní úpravy", uplatněné Dodatkem č. 1 ke stavbě 
Usn. RM č. 449/16 
RM na základě posouzení a doporučení Investiční komise schvaluje dodatečné vícepráce při 
realizaci stavby „Areál složek IZS - Bourací práce, Terénní úpravy“ uplatněné ZL č. 01 pro 
práce Likvidace azbestu, Odvoz zeminy, Psinec v celkové hodnotě 404 747,00 Kč s 21% 
DPH, řešené Dodatkem č. 1 k výše uvedené stavbě. 
 
 
17. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 450/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkční 
výpočetní techniky a poškozeného, nefunkčního nábytku z evidence majetku MěÚ Ostrov, 
dle předložených návrhů. 
 
 
18. Odvolání zaměstnance útvaru interního auditu města Ostrova  
Usn. RM č. 451/16 
Rada města na návrh starosty města odvolává pracovnici útvaru interního auditu města Ostrov 
paní H. T., která podala žádost o odvolání podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších změn a doplňků ke dni 30. 6. 2016. 
 
 
19. Informace starosty 
19a. Návrh na vyřazení uchazeče z konkurzního řízení 
Usn. RM č. 452/16 
RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
vyřazuje na návrh konkursní komise uchazečku J. B.,  z konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, Halasova 
765, okres Karlovy Vary, protože nesplnila podmínky konkursního řízení. 
 
 
19b. Pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 453/16 
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RM schvaluje pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem 
umístění 1 ks reklamního banneru o výměře 2 m2, Léčebným lázním Jáchymov, a.s.,  
IČ: 292 11 808, se sídlem Masarykova 415, 362 51 Jáchymov, na období od 1. 5. 2016 do 29. 
5. 2016, za cenu 500,00 Kč. 
 
 
20.Zprávy z komisí 
 – bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Mgr. Libor Bílek 
      starosta            místostarosta 


