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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 13. řádného výjezdního jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 20. června 2016 od 11:00 hod.  

v areálu dětského tábora v Manětíně 
 

 
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. Návrh nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 
3. Žádost o souhlas se zapojením MŠ Krušnohorská do projektu MŠMT-šablony pro MŠ a 

ZŠ I 
4. Rozpočtová opatření 
5. Mimořádná přidělení bytů 
6. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
7. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Ostrov - úprava 
8. PRONÁJMY 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/5, 500/20, 500/11 a 481 
v k. ú. Ostrov nad Ohří  – kabelové vedení NN pro nový atletický areál Ostrov  

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2534/1  v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
kabelové vedení NN  

c) Pronájem st. p. č. 1073/18 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy ve 

volební kampani 2016 
9. Výběr zhotovitele na stavbu "Rekonstrukce topení ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov" 
10. Veřejná zakázka: Ostrov, Rekonstrukce komunikace od Staroměstské ul. k zahrádkám - 

výběr zhotovitele  
11. VZ - Ostrov, Zahradní ulice č. p. 374, areál Stanice mladých přírodovědců - Odstranění 

stavby - bourací práce - snížení celkové ceny díla, dodatek č. 1 SOD 
12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 1366/17 
13. Veřejná zakázka MR „Ostrov, Výměna indikátorů topných nákladů“ - výběr zhotovitele 
14. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov, Parkoviště zadní 

Lidická - 2. etapa" 
15. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál složek IZS - 1.etapa,  

teplovodní přípojka 
16. Vyhlášení výsledku podlimitní Veřejné zakázky na zhotovitele stavby Areál složek IZS - 

1.etapa (komunikace a sítě), zadanou v otevřeném řízení 
17. Informace starosty 

a) Návrh VPS o zajištění speciálního stavebního úřadu s městem Boží Dar 
b) Souhlas s poskytnutím finančního daru pro úspěšného sportovce 
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18.Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast:  
Referentka OKS k bodu 3 
Vedoucí OF k bodu 4 
Vedoucí OSVZ k bodům 5 až 7 
Vedoucí OMS k bodům 8 až 13 
Vedoucí OI k bodům 14 až 16 
 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 669/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2015 
pod č. 1599/16 a 1904/15 a z roku 2016 pod č. 245/16, 248/16, 276/16, 282/16, 283/16, 
413/16, 414/16, 498/16, 502/16, 506/16, 510/16, 568/16, 573/16, 584/16, 586/16, 587/16, 
590/16, 591/16, 604/16 až 617/16, 619/16 až 629/16, 632/16 až 637/16, 651/16 a 658/16. 
 
 
2. Návrh nařízení města Ostrov č. 1/2016 (NM č. 1/2016), kterým se vydává tržní řád  
Usn. RM č. 670/16 
RM schvaluje nařízení města Ostrov č. 1/2016 (NM č. 1/2016), kterým se vydává tržní řád, 
v předloženém znění.  
 
 
3. Žádost  MŠ Krušnohorská o souhlas se zapojením MŠ do projektu MŠMT- šablony pro MŠ 
a ZŠ I 
Usn. RM č. 671/16 
RM souhlasí se zapojením  Mateřské školy Ostrov, Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 
766, okres Karlovy Vary  do projektu v rámci avizované výzvy  Č.j. : MŠMT-175/2016 č. 02-
16-022  k  „Podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ 
I“. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 
 
 
4. Rozpočtová opatření 
4a. Rozpočtové opatření č. 113/2016 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
Usn. RM č. 672/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 113/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 7.950 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin za II. pololetí 2015 pod účelovým znakem 29004. 
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4b. Rozpočtové opatření č. 114/2016 – OKS - účelová neinvestiční dotace z MŠMT 
prostřednictvím žadatele MAS Krušné hory o.p.s. na projekt MAP rozvoje vzdělávání 
v území ORP Ostrov 
Usn. RM č. 673/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 146.328 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z MŠMT prostřednictvím žadatele MAS Krušné hory o.p.s. na projekt 
MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov z operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 
 
4c. Rozpočtové opatření č. 115/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na kamerový 
systém na budově ZŠ Májová, který bude napojený na městskou policii 
Usn. RM č. 674/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 115/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 25 tis. Kč na opravy a údržbu v ZŠ Májová 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 25 tis. Kč na kamerový systém na 
budově ZŠ Májová, který bude napojený na městskou policii. 
 
4d. Rozpočtové opatření č. 116/2016 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
na výkon sociální práce 
Usn. RM č. 675/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 116/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 458 tis. Kč z neinvestiční 
účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2016 pod účelovým znakem 13015. 
 
4e. Rozpočtové opatření č. 117/2016 – MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra 
na program prevence kriminality 
Usn. RM č. 676/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 117/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 466 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program prevence kriminality pod účelovým 
znakem 14018. 
 
4f. Rozpočtové opatření č. 118/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na kamerový 
systém na budově ZŠ Májová, který bude napojený na městskou policii 
Usn. RM č. 677/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 118/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 60 tis. Kč na příspěvek na provoz pro ZŠ 
Májová a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 60 tis. Kč na kamerový systém 
na budově ZŠ Májová, který bude napojený na městskou policii. 
 
4g. Rozpočtové opatření č. 119/2016 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
kultury pro ZUŠ na kulturní aktivity 
Usn. RM č. 678/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 119/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 40 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na program kulturní aktivity – podpora 
zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit pro ZUŠ Ostrov pod 
účelovým znakem 34070. 
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4h. Rozpočtové opatření č. 120/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na pořízení 
nového plotu v MŠ Halasova 
Usn. RM č. 679/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 120/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 94 tis. Kč na úpravu deponie ornice na 
průmyslové zóně a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 94 tis. Kč na pořízení 
nového plotu v MŠ Halasova. 
 
4i. Rozpočtové opatření č. 121/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na opravu zámecké zdi 
Usn. RM č. 680/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 121/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 90 tis. Kč na úpravu deponie ornice na 
průmyslové zóně a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 90 tis. Kč na 
projektovou dokumentaci na opravu zámecké zdi. 
 
4j. Rozpočtové opatření č. 122/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu terasy 
a fasády v MŠ Halasova 
- bez usnesení 
 
 
5. Mimořádná přidělení bytů, Změna Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov 
Usn. RM č. 681/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí V. V. 
 
Usn. RM č. 682/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 na Hlavní tř. č. p. 695/8 
v Ostrově pí O. N. st. a p. J. B. 
 
Usn. RM č. 683/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí N. D. 
 
Usn. RM č. 684/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí E. W. 
 
Usn. RM č. 685/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí B. K. 
 
Usn. RM č. 686/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. R. a J. M. 
 
Usn. RM č. 687/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí N. Z. 
 
Usn. RM č. 688/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí B. P. 
 



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.  
 

5 
 

Usn. RM č. 689/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí V. D. 
 
Usn. RM č. 690/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 3+1 v Ostrově p. R. Č. a pí S. Z. 
 
Usn. RM č. 691/16 
RM nesouhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově pí M. P. 
 
Usn. RM č. 692/16 
RM souhlasí s přeřazením žádosti o byt 1+1 z Pořadníku na byty s nejvyšším nájemným, 
které je v místě a čase obvyklé do Pořadníku na byty v domech č. p. 615, 616 a 618 v Ostrově 
- žadatelka pí F. K., dle data podání původní žádosti. 
 
Usn. RM č. 693/16 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 
tyto žadatele: M. K., M. U. 
 
Usn. RM č. 694/16 
RM nesouhlasí s přidělením bytu 1365/14 na Hlavní tř. v Ostrově pí Z. A.. 
 
Usn. RM č. 695/16 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
B. S. 
 
Usn. RM č. 696/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 1366/19 v Ostrově s p. V. 
M.  
 
Usn. RM č. 697/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 1367/19 v Ostrově s pí E. 
K. pod podmínkou sepsání dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře. 
 
Usn. RM č. 698/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Brigádnická 1029/3 v Ostrově s pí 
Z. K. 
 
Usn. RM č. 699/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 794/1 v Ostrově s pí E. H. 
 
 
6. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 17. 5. 2016 do 13. 6. 2016      
- bez usnesení 
 
 
7. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov - úprava 
Usn. RM č. 700/16 
RM souhlasí s úpravou Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 
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8. Pronájmy 
8a. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/5, 500/20, 500//11 a 481 
v k. ú. Ostrov nad Ohří  – kabelové vedení NN pro nový atletický areál Ostrov  
Usn. RM č. 701/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
Masarykova p. č. 481, kNN“, č. IV-12-0011007/1, vymezujícího rozsah věcného břemene - 
služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 500/5, 500/20, 500/11 a 481 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou 
náhradu ve výši 14 100,00 Kč včetně DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné 
smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně 
zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
8b. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2534/1  v k. ú. Ostrov nad Ohří  – 
kabelové vedení NN  
Usn. RM č. 702/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
Hroznětínská, č. p. 158, kabel NN“, č. IV-12-0010630/VB/001, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 2534/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro 
oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, 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. 
 
8c. Pronájem st. p. č. 1073/18 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 703/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1073/18 o výměře 25 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, panu I. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,00 Kč/měsíc, na 
dobu neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem I. H. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
8d. Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy ve 
volební kampani 2016 
Usn. RM č. 704/16 
RM schvaluje pronájem sloupů veřejného osvětlení v intravilánu města Ostrov politickým 
stranám, politickým hnutím nebo koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány do                    
Senátních voleb 2016 a Krajských voleb do krajských zastupitelstev 2016, za účelem 
reklamní kampaně pro tyto volby, a to na období od 9. 9. 2016 do 7. 10. 2016, za cenu 100,- 
Kč/sloup/období.  
 



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.  
 

7 
 

 
 
 
9. Výběr zhotovitele na stavbu „Rekonstrukce topení objektu ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov“ 
Usn. RM č. 705/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce topení objektu ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 3 firmě 
Eurotherm - KV s. r. o., Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary, IČ: 26395622 za cenu 2 644 
543,00 Kč bez DPH, tj. 3 199 897,03 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro 
zadavatele.  
 
 
10. Veřejná zakázka: Ostrov, Rekonstrukce komunikace od Staroměstské ul. k zahrádkám - 
výběr zhotovitele  
Usn. RM č. 706/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena vyhlašuje vítězem soutěže o veřejnou zakázku na realizaci stavby "Ostrov, Rekonstrukce 
komunikace od Staroměstské ul. k zahrádkám" uchazeče s nabídkou č. 2 - RF Construction 
s.r.o., Svobody 520/3, 350 02 Cheb, IČ 04289455, s nabídkovou cenou 1 362 807,71 Kč bez 
DPH, tj. 1 648 997,33 Kč vč. DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
11. VZ - Ostrov, Zahradní ulice č. p. 374, areál Stanice mladých přírodovědců - Odstranění 
stavby - bourací práce - snížení celkové ceny díla, dodatek č. 1 SOD 
Usn. RM č. 707/16 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 149-16-04-12 ze dne 12. 4. 2016 na 
realizaci akce „Ostrov, Zahradní ulice č. p. 374, areál Stanice mladých přírodovědců - 
Odstranění stavby - bourací práce“, kterým se snižuje cena díla o částku 59 533,33 Kč vč. 
DPH za neprovedené práce specifikované Změnou rozsahu plnění č. 1. Celková cena díla 
bude ve výši 604 974,71 Kč vč. DPH. 
 
 
12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 1366/17 
Usn. RM č. 708/16 
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 606,90 Kč paní Věře Říhové, bytem 
Hlavní 1366/17, Ostrov. 
 
 
13. Veřejná zakázka MR „Ostrov, Výměna indikátorů topných nákladů“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 709/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Ostrov, výměna indikátorů topných nákladů“ uchazeči s nabídkou č. 4 -  DOSPRA, spol.  
s r.o., Správa a údržba nemovitostí, Březenecká 4475, 430 04 Chomutov, IČ: 60279231  
s nabídkovou cenou 3 144 445,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
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14. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov, Parkoviště zadní 
Lidická - 2. etapa" 
Usn. RM č. 710/16 
RM schvaluje pro stavbu „Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa“ zadávací řízení na 
dodavatele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení 
nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 711/16 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a 
hodnocení nabídek. 
 
 
15. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál složek IZS - 1. etapa,  
Teplovodní přípojka 
Usn. RM č. 712/16 
RM schvaluje pro stavbu „Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“, veřejnou 
zakázku uplatněnou v zadávacím řízení na zhotovitele stavby formou zjednodušeného 
podlimitního řízení a předloženou zadávací dokumentaci a podmínky dle návrhu. Kritériem 
pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 713/16 
RM schvaluje předložený seznam potenciálních zhotovitelů pro oslovení ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. Schvaluje navržené složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a 
stanovuje, že komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace dodavatelů 
a posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
16. Vyhlášení výsledku VZ pro výběr zhotovitele stavby, „Areál složek IZS – 1. etapa“ 
Usn. RM č. 714/16 
RM schvaluje výsledek a pořadí předložených nabídek uchazečů o podlimitní veřejnou 
zakázku zadanou v otevřeném řízení na zhotovitele stavby „Areál složek IZS – 1. etapa“, 
vyhlašuje vítězem uchazeče s nabídkou č. 7 - EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 
110 00 Praha 1, IČO: 45274924 s nabídkovou cenou 6 194 753,33 Kč bez DPH (7 495 651,53 
Kč s DPH). 
 
 
17.Informace starosty 
17a. Návrh VPS k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu s městem Boží Dar 
Usn. RM č. 715/16 
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 městem Boží 
Dar 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 1. 8. 2016 do 31. 12. 
2016. 
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17b. Souhlas s poskytnutím finančního daru pro úspěšného sportovce 
Usn. RM č. 716/16 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč spolu s darovací smlouvou 
v předloženém znění pro D. Z., ročník xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01 
zastoupeného J. Z., nar. xxxxxxxxxx, bytem tamtéž, zákonnou zástupkyní za reprezentaci 
města Ostrova v národních i mezinárodních sportovních soutěžích v cyklistice.   
 
 
18.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Mgr. Libor Bílek 
      starosta            místostarosta 


