
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.  
 

 

1 

 

Město Ostrov 

Usnesení 

z 21. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v řádném termínu dne 19. září 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková,  

Mgr. Libor Bílek 

Omluven:        Milan Matějka 

Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala:          Barbora Nováková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení – OKS, OMS, OI, OF, ORUP 

2. Vyhlášení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Změna č,2 Územního 

plánu Ostrov" 

3. Mimořádné přidělení bytů 

4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

5. Žádost MŠ Krušnohorská o výjimku z počtu dětí ve třídách 

6. Žádost MDDM o souhlas s přijetím sponzorského daru od Lesů ČR, s. p. 

7. Žádost DK o úpravu ceníku 

8. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy 

9. Pronájmy 

a) Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

dvou reklamních bannerů DFTF OH Ostrov v období od 26. 9. 2016 do 13. 10. 2016 

b) Pronájem pozemku st. p. č. 5/2 pod stavbou garáže a části pozemku p. č. 466, vše v            

 k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

c) Pronájem částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamních bannerů ve volební kampani 2016 

d) Pronájem části pozemku p. č. 224/63, k. ú. Ostrov nad Ohří 

e) Pronájem pozemku p. č. 35/2 a p. č. 35/3, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

f) Pronájem pozemku p. č. 281/13 o výměře 992 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

g) Výpůjčka části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamního banneru FK Ostrov 

h) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, který je 

součástí pozemku st. p. č. 213, k. ú. Ostrov nad Ohří 

i) Ukončení nájemní smlouvy k části nebytového prostoru vystavěného na st.p.č. 2095 

(restaurace v objektu sauny), k. ú. Ostrov nad Ohří 

j) Prodloužení nájemní smlouvy na provoz Zimního stadionu Ostrov na st. p. č. 3106, v 

k. ú. Ostrov nad Ohří, 

10. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/521, 224/522, 500/5, 500/11, 

500/12, 500/14, 500/19 a st. p. č. 2635 v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení 

RWE GasNet, s.r.o. 

11. VZMR - Výběr dodavatele kontejnerových sociálních prostor pro koupaliště 

12. VZ – Ostrov – oprava 4 bytů – výběr zhotovitele 
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13. VZ – Bezbariérový vstup do provozovny České pošty v Ostrově, ul. Hlavní, č. p. 800 – 

výběr zhotovitele 

14. VZMR – výběr zhotovitele stavby "Výměna výbojkových svítidel za LED" – na stůl 

15. Rozpočtová opatření 

16. Pohledávky ke dni 31.7.2016 

17. Informace starosty 

a) Žádost ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova o finanční podporu na získání odborné 

kvalifikaci nekvalifikovaného učitele 

b) Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF a souhlas s nákupem 

automobilu 

18.  Zprávy z komisí 

  

 

Účast:  

Vedoucí ORUP k bodu 2 

Vedoucí  OSVZ k bodům 3 a 4 

Vedoucí OKS k bodům 5-8 

Vedoucí OMS k bodům 9-14 

Vedoucí FO k bodům 15-16 

Vedoucí OKS k bodu 17 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č.  897/16 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 

pod č. 281/16, 389/16, 390/16, 447/16, 725/16, 760/16, 771/16 – 775/16, 783/16, 784/16, 

788/16 – 790/16, 793/16, 794/16, 796/16 – 837/16, 856/16, 859/16, 860/16, 863/16, 866/16 – 

872/16, 878/16, 884/16 – 887/16. 

 

 

2. Vyhášení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Změna č.2 Územního plánu 

Ostrov" 

Usn. RM č.  898/16 

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 „Změna č. 2 Územního plánu Ostrov“ uchazeči 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, IČ 

45797170, s nabídkovou cenou 1 091 420,00 Kč vč. DPH 21%, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

 

3.Mimořádné přidělení bytů 

Usn. RM č.  899/16 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. xxxxxxxxxx o velikosti 1+kk pro p. F. B. - 

na dobu od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017. 
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Usn. RM č.  900/16 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. xxxxxxxxxx o velikosti 4+kk pro manžele 

A. a Z. H. - na dobu od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 

 

Usn. RM č.  901/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na xxxxxxxxxx v Ostrově s pí B. K. 

 

Usn. RM č.  902/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na xxxxxxxxxx v Ostrově s pí E. S. 

 

Usn. RM č.  903/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. xxxxxxxxxx v Ostrově s pí A. K. 

 

 

4. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů 

- bez usnesení 

 

 

5. Žádost MŠ Krušnohorská o výjimku z počtu dětí ve třídách   

Usn. RM č.  904/16 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizaci, na základě 

ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2016/2017 dle předloženého návrhu 

s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy     

a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 

6. Žádost MDDM o souhlas s přijetím účelového daru od Lesů ČR, s. p. 

Usn. RM č.  905/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 40 000,00 Kč od Lesů České republiky, s. p., 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  

IČO: 42196451 na podporu projektu „Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a veřejnosti“ 

pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkovou organizaci. 

 

 

7. Žádost DK o úpravu ceníků  

Usn. RM č.  906/16 
RM schvaluje úpravu ceníků Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, s účinností od  

01. 10. 2016 dle předloženého návrhu. 

 

 

8. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy 

Usn. RM č.  907/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498 pro Mateřskou 

školu Ostrov, Halasova 765, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na tělovýchovné 

akce pro děti v mateřské škole. 
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Usn. RM č.  908/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498 pro Mateřskou 

školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č.  909/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498 pro Mateřskou 

školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na tělovýchovné 

akce pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č.  910/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498 pro Základní 

školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, na úhradu 

nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č.  911/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498 pro Mateřskou 

školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 

 

 

9. Pronájmy 

9a.Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění dvou 

reklamních bannerů DFTF Ostrov v období od 26.09.2016 do 13.10.2016 

Usn. RM č.  912/16 

RM schvaluje výpůjčku částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

umístění dvou reklamních bannerů o výměře 2 x 1 s upoutávkou na  48. Dětský filmový                       

a televizní festival Oty Hofmana, na dobu určitou od 26. 9. 2016 do 13. 10. 2016, Domu 

kultury Ostrov, IČO: 005 20 136, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 0. 

 
9b. Pronájem pozemku st. p. č. 5/2 pod stavbou garáže a části pozemku p. č. 466, vše v k. ú. 

Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č.  913/16 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 5/2 o výměře 42m2 pod stavbou garáže bez č. p./č. 

e., k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok, a to od 

1. 10. 2016, paní Z. K.,  r. č. xxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01. 

V případě, že smlouva o nájmu nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 

paní Kaňkové, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

Usn. RM č.  914/16 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 466 o výměře 40m2, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, a to od 1. 10. 2016, paní Z. K., r. č. 
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xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem zahrádkářského využití a 

přístupu ke garáži bez č. p. /č. e. na pozemku p. č. st. 5/2, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova.  

V případě, že smlouva o nájmu nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 

paní K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu 

zrušeno. 

 

9c. Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamních bannerů ve volební kampani 2016 

Usn. RM č.  915/16 
RM schvaluje jednorázový pronájem částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3,  k. ú. Ostrov nad 

Ohří, pro umístění reklamních bannerů 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, za nájemné 

100,00 Kč/m2/týden, banner maximálně 1 x 2 m.  

 

9d. Pronájem části pozemku p. č. 224/63 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č.  916/16 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/63 o výměře cca 130,00 m2, k. ú. Ostrov nad 

Ohří, příspěvkové organizaci, Gymnáziu Ostrov, IČO: 49753771, Ostrov, Studentská 1205, 

PSČ 363 01, zastoupené ředitelem Mgr. Jaroslavem Šafránkem, za nájemné ve výši 0,11 

Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem vybudování venkovního relaxačního parčíku                        

a pracovní zóny pro 3D areál gymnázia. 

V případě, že smlouva o nájmu nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 

Gymnáziu Ostrov, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

9e. Pronájem pozemku p. č. 35/2 a p. č. 35/3, v k. ú. Ostrov nad Ohří. 

Usn. RM č.  917/16 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 35/2 o výměře 108 m2 a pozemku p. č. 35/3 o výměře 

4 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům K. S., dat. nar. xxxxxxxxxx a J. S., dat. nar. 

xxxxxxxxxx, Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem užívaní jako zahrada a přístup do 

domu č. p. xxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, za nájemné 3,56 Kč/m2/rok. 

V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 

manželům S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

9f. Pronájem pozemku p. č. 281/13 o výměře 992 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  

Usn. RM č.  918/16 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 281/13 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova o výměře 992 m2, 

manželům D. M. nar. xxxxxxxxxx a J. M. nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, 

363 01 Ostrov, za cenu 2,37 Kč/m2, za účelem zahrady, na dobu neurčitou. V případě, že 

smlouva o nájmu nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM manželům M., 

bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

9g. Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamního banneru FK Ostrov v období od 19. 9. do 10. 10. 2016 

Usn. RM č.  919/16 
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RM schvaluje výpůjčku části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

umístění reklamního banneru o výměře 2 x 1 s pozvánkou na mistrovská utkání FK Ostrov, na 

dobu určitou od 26. 9. 2016 do 30. 6. 2017, Fotbalovému klubu Ostrov, z. s., IČO: 476 99 

264, se sídlem Ostrov, U Nemocnice 1202, PSČ 363 01. 

V případě, že smlouva o výpůjčce nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 

FK Ostrov, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu 

zrušeno. 

 

9h. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, který je součástí 

pozemku st. p. č. 213, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č.  920/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 198-16-05-08, uzavřené dne 4. 5. 2016 s Bc. 

Š. R., IČO: 880 68 234, na pronájem nebytového prostoru na č. p. 46 o celkové výměře 14 m², 

který je součástí pozemku st. p. č. 213, k. ú. Ostrov nad Ohří, dohodou ke dni 30. 9. 2016.  

 

9i. Ukončení nájemní smlouvy k části nebytového prostoru vystavěného na st.p.č. 2095  

(restaurace v objektu sauny), k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č.  921/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 168-14-06-16 u pana J. N., IČ:46879200, 

týkající se části nebytového prostoru vystavěného na st.p.č. 2095 o výměře 162 m², k. ú. 

Ostrov nad Ohří (restaurace v objektu sauny), včetně zkrácení výpovědní lhůty dohodou ke 

dni 30. 9. 2016.  

 

9j. Prodloužení nájemní smlouvy na provoz Zimního stadionu Ostrov na st. p. č. 3106, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří,   

Usn. RM č.  922/16 
RM schvaluje dohodu vedení Města Ostrov a Sdružení provozovatelů ZS JAMP IČ: 

48267929 – HC Energie IČ: 18225951, na prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 270-06-12-04 

včetně všech dodatků,  na provoz Zimního stadionu Ostrov, na st. p. č. 3106 jehož součástí je 

stavba čp. 1437 o celkové výměře 2966 m², v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu do 31. 12. 2016.  

 

 

10. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/521, 224/522, 500/5, 500/11, 

500/12, 500/14, 500/19 a st. p. č. 2635 v k.ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE 

GasNet, s.r.o. 

Usn. RM č.  923/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  

a opravy plynárenského zařízení dle GP skutečného provedení stavby „REKO MS Ostrov nad 

Ohří – Družební + 2“, na p. p. č. 224/521, 224/522, 500/5, 500/11, 500/12, 500/14, 500/19  

a st. p. č. 2635 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro oprávněného, společnost RWE GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, za dohodnutou celkovou 

jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucích 

povinných pozemků zatížených zařízením pro distribuci plynu, 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. 
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11. VZMR - výběr dodavatele kontejnerových sociálních prostor pro koupaliště. 

Usn. RM č.  924/16 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 2 ks sanitárních 

kontejnerů pro koupaliště Ostrov firmu: Containex-Container-Handelsgesellschaft m.b.H., 

AT-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Strase 14 za nabídkovou cenu 

423 500,00 Kč, včetně 21% DPH.  

 

 

12. Veřejná zakázka MR „Ostrov - Oprava 4 bytů“ - výběr zhotovitele 

Usn. RM č.  925/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov - Oprava 4 bytů“ uchazeči s nabídkou č. 1 - 

ŠUGAR stavební s.r.o., Vykmanov 12, 363 01 Ostrov, IČ: 26354489 s nabídkovou cenou 

1 374 066,- Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 

 

 

13. Veřejná zakázka MR „Bezbariérový vstup do provozovny České pošty v Ostrově, ul. 

Hlavní, č.p. 800“ - výběr zhotovitele 

Usn. RM č.  926/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Ostrov - Bezbariérový vstup do provozovny České pošty v Ostrově, ul. Hlavní, č.p. 800“  

uchazeči s nabídkou č. 1 -  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 

IČ: 25018094, s nabídkovou cenou 1 043 274,78 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro 

zadavatele.   

 

 

14. VZMR – výběr zhotovitele stavby "Výměna výbojkových svítidel za LED" – na stůl 

Usn. RM č.  927/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a přiděluje veřejnou zakázku „Výměna výbojkových svítidel za LED“ uchazeči: W. 

H., xxxxxxxxxx, 362 22 Nejdek, IČ: 42850550 s nabídkovou cenou 355 544,80 Kč bez DPH, 

tj. 430 209,20 Kč s 21% DPH.  

 

 

15. Rozpočtová opatření 

15a. Rozpočtové opatření č. 176/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na dokončení 

regulace otopné soustavy v ZŠ Myslbekova 

Usn. RM č.  928/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 176/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 140 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o140 tis. Kč na dokončení regulace otopné 

soustavy v ZŠ Myslbekova.  

 

15b. Rozpočtové opatření č. 177/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na údržbu 

lokality kopec 

Usn. RM č.  929/16 
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 177/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 450 tis. Kč z čištění a zimní údržby města a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 450 tis. Kč na údržbu lokality kopec. 

 

15c. Rozpočtové opatření č. 178/2016 – OI – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek v MPZ Ostrov 

Usn. RM č.  930/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 178/2016: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 210 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek 

v PMZ Ostrov pod účelovým znakem 34054. 

 

15d. Rozpočtové opatření č. 179/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na oslavy 25. 

výročí partnerství měst Ostrova a Rastatt ve dnech 1. – 3. října v Rastattu 

Usn. RM č.  931/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 179/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč ze sbírkového fondu historického 

majetku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč na oslavy 25. výročí 

partnerství měst Ostrova a Rastatt ve dnech 1. – 3. října v Rastattu. 

 

15e. Rozpočtové opatření č. 180/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na vícepráce při 

rekonstrukci komunikace od Staroměstské ulice k zahrádkám 

Usn. RM č.  932/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 180/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 110 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 110 tis. Kč na vícepráce při rekonstrukci 

komunikace od Staroměstské ulice k zahrádkám. 

 

 

16. Pohledávky ke dni 31. 7. 2016 

- bez usnesení 

 

 

17. Informace starosty 

17a. Žádost ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova o finanční podporu na získání odborné kvalifikace 

nekvalifikovaného učitele 

Usn. RM č.  933/16 
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na podporu získání odborné kvalifikace 

z rozpočtu Karlovarského kraje na kalendářní rok 2017 pro Bc. J. H., učitele Základní školy a 

Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace a zavazuje se zařadit do 

rozpočtu města pro rok 2017 částku 12 500,00 Kč tj. finanční spoluúčast zřizovatele školy, 

která o dotaci žádá. 

 

17b. Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF a souhlas s nákupem 

automobilu 

Usn. RM č.  934/16 
RM souhlasí s nákupem automobilu Peugeot Boxer Combi 3300 L2H2 v celkové hodnotě 

705 509,00 Kč vč. DPH od společnosti Auto Drásta s.r.o. se sídlem Dobrovského 406, 356 04 
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Dolní Rychnov, IČO 2638226, pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkovou 

organizaci. 

 

Usn. RM č.  935/16 
RM souhlasí posílením investičního fondu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkové organizace, převedením částky 248 658,60 Kč z rezervního fondu, a to v souladu 

s § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, za účelem dofinancování nákupu automobilu Peugeot Boxer 

Combi 3300 L2H2. 

 

 

18. Zprávy z komisí  

- bez usnesení 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan, v. r.      Ing. Josef Železný 

    starosta          místostarosta 


