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Město Ostrov 

Usnesení 

z 5. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

Mgr. Libor Bílek 

Omluven:        

Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala:          Jana Škutová 

 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Vyhlášení výsledku VZ - Areál složek IZS, Bourací práce a Terénní úpravy na zhotovitele 

stavby 

3. Petice za zachování centrálního městského tržiště v Ostrově 

4. Souhlas s poskytnutím dotace pro SRPŠ ZŠ Májová Ostrov na sbor Májová sluníčka 

5. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace, vyhlášení konkursního řízení na 

ředitelku/ředitele příspěvkové organizace 

6. Žádost MDDM o souhlas s posílením IF z RF, nařízeným odvodem z FI v souvislosti s 

Letním táborem MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa 5. část. 

7. Zpráva samostatného oddělení interního auditu za rok 2015 – v písemné podobě 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 

dopravní obslužnosti obce Krásný Les 

9. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuálních dotací na sociální, humanitární a 

zdravotní služby z rozpočtu města na rok 2016 

10. Informace k bytové agendě 

11. PRONÁJMY 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

uložení ochranné  HDPE trubky pro optický kabel Metropolitní sítě města Ostrov   

b) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1367, ulice Hlavní třída 

c) Pronájem části p. p. č. 2940/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

d) Snížení nájemného v části nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 

12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 

13. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 

14. Žádost o souhlas převzetí závazku, při použití dotace města na podporu bytové výstavby 

15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ 

16. Informace starosty 

a) Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

b) Program jednání zastupitelstva města dne 09.03.2016 

17. Zprávy z komisí 
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Účast: 
Vedoucí OI k bodu 2 

Vedoucí OKS k bodu 3 až 6, 16a) 

Interní auditorka k bodu 7 

Vedoucí ODS k bodu 8 

Vedoucí OSVZ k bodům 9 a 10 

Vedoucí OMS k bodu 11 

Vedoucí OF k bodu 12 až 14 

Vedoucí ORÚP k bodu 15 

 

 

 

1.Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 186/16 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2015 

pod č. 513/15 a 1917/15 a z roku 2016 pod č. 10/16, 46/16, 50/16, 57/16, 58/16, 111/16, 

112/16, 117/16, 119/16 až 121/16, 135/16 až 143/16, 146/16 až 166/16 a 168/16.  

 

 

2. Vyhlášení výsledku VZ - Areál složek IZS, Bourací práce a Terénní úpravy na zhotovitele 

stavby 

Usn. RM č. 187/16 

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 „Areál složek IZS, Bourací práce a Terénní 

úpravy“, uchazeči,  AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČO: 44794843 -   

s nabídkovou cenou 1 549 592,97 Kč bez DPH a 1 875 007,50 Kč vč. DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

Usn. RM č. 188/16 

RM ukládá odboru investic neprodleně zahájit s vítězem VZMR jednání vedoucí k podpisu 

smlouvy a urychleném zahájení stavebních prací. 

 

 

3. Petice za zachování centrálního městského tržiště v Ostrově 

Usn. RM č. 189/16 

RM doporučuje ZM vzít na vědomí „Petici za zachování centrálního městského tržiště  

v Ostrově“a schválit odpověď v předloženém znění. 

 

 

4. Souhlas s poskytnutím dotace pro SRPŠ ZŠ Májová Ostrov na sbor Májová sluníčka 

Usn. RM č. 190/16 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši  10.000 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise  na 

úhradu nákladů spojených s uspořádáním slavnostního setkání bývalých členů sboru Májová 

sluníčka a organizaci výročního koncertu se Sdružením rodičů a přátel školy ZŠ Májová 

Ostrov, se sídlem Májová 997, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701137, zastoupeným paní 

Jaroslavou Holečkovou.  
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5. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace, vyhlášení konkursního řízení na 

ředitelku/ředitele příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 191/16 

RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy 

Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 

Vary, IČO: 497 53 461, paní Jaroslavou Mikešovou ke dni 31. 8. 2016. 

 

Usn. RM č. 192/16 

RM vyslovuje paní Jaroslavě Mikešové poděkování za dlouholetou, náročnou a zodpovědnou 

práci ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres 

Karlovy Vary. 

 

Usn. RM č. 193/16 

RM vyhlašuje konkursní řízení na  ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy 

Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary a schvaluje oznámení o konání konkursního řízení 

v předloženém znění. 

 

 

6. Žádost MDDM o souhlas s posílením IF z RF, nařízeným odvodem z FI v souvislosti  

s Letním táborem MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa 5. část 

Usn. RM č. 194/16 

RM souhlasí s posílením fondu investic Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 

okres Karlovy Vary převedením 800.000 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Usn. RM č. 195/16 

RM ukládá provést odvod částky 800.000 Kč z fondu investic Městského domu dětí a 

mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 31 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

7. Zpráva samostatného oddělení interního auditu za rok 2015 

Usn. RM č. 196/16 

RM bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol orgánu veřejné správy a 

veřejnoprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací a u příjemců veřejných 

finančních podpor za rok 2015 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona č. 255/2012, o kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

8. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 

dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 

Usn. RM č. 197/16 
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RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy č. 278-13-11-26a o poskytnutí finančního příspěvku 

městu Ostrov na zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01. 01. 2016 – 31. 

12. 2016, splatná do 31. 03. 2016, dle předloženého návrhu. 

 

 

9.  

A) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016  

B) Žádosti o dotace na poskytování sociální služby 

A) 

Žádosti do 50 tis. Kč  

Usn. RM č. 198/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Plzeň, Karlovarská 67, 323 18 Plzeň, odloučené 

pracoviště Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 49778129, zastoupenou Mgr. Viktorem 

Varmužou, zastoupeným PhDr. Kristinou Červenkovovou,na projekt Smysluplné trávení 

volného času, jako základ pro změnu?! – v rámci prevence sociálně patologických jevů na rok 

2016 ve výši 30 tis. Kč, v  předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 199/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, Perninská 975, 363 21 Nejdek, IČO: 69979821, zastoupenou paní Olgou 

Pokornou, DiS., na provoz lůžek dlouhodobé paliativní péče na rok 2016 ve výši 50 tis. Kč  

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 200/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Prima Vizus, o. p. s., nestátní zdravotnické zařízení, Dolnická 21, 350 02  

Cheb, IČO: 29113971, zastoupenou MUDr. Ing. Robertem Plachým, na preventivní vyšetření 

zraku předškolních dětí v MŠ v Ostrově na rok 2016 ve výši 30 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 201/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Raná péče KuK, z. ú., Tomanova 2645/5. 301 00  Plzeň, IČO: 29109663, 

zastoupenou Mgr. Miroslavou Bartošovou, na sociální službu raná péče na rok 2016 ve výši 

15.500 Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 202/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Res vitae, z. s., Blahoslavova 18, 360 09  Karlovy Vary, IČO: 69968209, 

zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na provoz Linky důvěry na rok 2016 ve výši 20 tis. Kč, 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 203/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Res vitae, z. s., Blahoslavova 18, 360 09  Karlovy Vary, IČO: 69968209, 

zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na provoz Manželské poradny na rok 2016 ve výši 30 

tis. Kč v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 204/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací SPRP, z. s. Klimentská 1203/2, 110 00  Praha 1, IČO: 67363610, 

zastoupenou Mgr. Pavlou Matyášovou, na sociální službu raná péče na rok 2016 ve výši 9.000 

Kč v předloženém znění. 

 

Žádosti nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 205/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova ve výši 26 tis. Kč s Oblastní charitou Ostrov, Lidická 1036, 363 01  

Ostrov, IČO: 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Humanitárního skladu 

použitého nábytku na rok 2016, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 206/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, 

regionální pobočka Blahoslavova 2/18, 360 09  Karlovy Vary, IČO: 25755277, zastoupenou 

Janem Němečkem, na základě plné moci, na sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi a terénní program v roce 2016 ve výši 60 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 207/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Mozartova 444/6, 

360 20 Karlovy Vary, IČO: 25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim, na provoz 

střediska Ostrov, Hlavní tř. č. p. 1365 na rok 2016 ve výši 120 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 208/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČO 

65650701, zastoupenou Bc. Janem Hudákem, na sociální službu Terénní program na rok 2016 

ve výši 60 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 209/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČO 

65650701, zastoupenou Bc. Janem Hudákem, na provoz NZDM Klub Ostrov – Zašívárna na 

rok 2016 ve výši 60 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 210/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, 

IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na zajištění činnosti Dobrovolnické 

služby Tereza na rok 2016 ve výši 131 tis. Kč, v předloženém znění. 

 
Usn. RM č. 211/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, 
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IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Domova pokojného stáří bl. 

Hroznaty v Hroznětíně na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 212/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, 

IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Domova pokojného stáří a 

Denního stacionáře v Ostrově na rok 2016 ve výši 450 tis. Kč,v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 213/16 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrova se Sabinou Fialkovou, nar. 31. 10. 1972, Krušnohorská 1368, 363 

01 Ostrov, IČO: 69277001, na provoz Sabina Fialková Domov pro seniory „Květinka“ na rok 

2016 ve výši 80 tis. Kč, v předloženém znění. 

 

 

B) 

Usn. RM č. 214/16 

RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace Centru pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o. p. s. na poskytování sociálních služeb osobní asistence a odborné 

sociální poradenství pro občany města Ostrov na rok 2016 ve výši 30.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 215/16 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrova s organizací Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s., 

Sokolovská 119, 360 05  Karlovy Vary, IČO: 26594307, zastoupenou Petrem Končelem, na 

poskytování sociální služby osobní asistence a odborné sociální poradenství na rok 2016 ve 

výši 30.000 Kč, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 216/16 

RM nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. 

Domov sv. Josefa na rok 2016. 

 

 

10. Bytová agenda v Ostrově     

Usn. RM č. 217/16 

RM schvaluje dodatek k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku města od 1. 3. 2016. 

 

 

11. Pronájmy 

11a. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

uložení ochranné  HDPE trubky pro optický kabel Metropolitní sítě města Ostrov   

Usn. RM č. 218/16 

RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, 

provozování, údržby a opravy ochranné trubky pro optický kabel na p. p. č. 2664/1 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, dle GP konečného zaměření stavby „Metropolitní síť města“, vymezujícího 

rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město 

Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 70,- Kč/m2 výměry břemene, 

minimálně však 500,- Kč, plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy 
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s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s. p., IČO: 708 89 988, se sídlem Chomutov, 

Bezručova 4219, PSČ 430 03. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. 

vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene, 

náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve výši 500,- Kč plus DPH 

v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do 

KN ponese oprávněný. 

 

11b. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1367, ulice Hlavní třída 

Usn. RM č. 219/16 

RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1367, ulice Hlavní třída v Ostrově, 

o výměře celkem 27 m2, paní J. K., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 700,- 

Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kosmetiky a gelové modeláže.  

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní J. K. nebude uzavřena do 30 dnů 

ode dne doručení usnesení RM paní K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

11c. Pronájem části p. p. č. 2940/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 220/16 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2940/1 o výměře 140 m2 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem R. Ř., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, k zahrádkářskému 

využití, za cenu 3,56 Kč/m2/rok. 

 

11d. Snížení nájemného v části nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 

Usn. RM č. 221/16 

RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 214-11-10-26 ze dne 19. 10. 2011 

a nájemní smlouvě reg. č. 059-97-31-11 ze dne 1. 1. 1997 na pronájem části nebytového 

prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická v Ostrově, s panem R. Š., IČO: 655 84 597, 

bytem xxxxxxxx, 362 33 Hroznětín, kterým dojde ke snížení nájemného v tomto nebytovém 

prostoru o výměře celkem 335,7 m² o 10 000,- Kč/měsíc, z důvodu dočasného provizorního 

řešení – možnosti mimořádného využití sociálního zařízení pro občany města. 

 

 

12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 

Usn. RM č. 222/16 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 

bytu k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov  pro 

rok 2016 ve výši 150 tis. Kč s paní H. K., nar. xxxxxxxx, bytem ul.  

xxxxxxxx, 360 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 223/16 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov prorok 2016  ve  výši 150 

tis. Kč s panem P. G., nar. xxxxxxxx a paní P. G., nar. xxxxxxxx, oba bytem ul. xxxxxxxx, 

363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

 

13. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 

Usn. RM č. 224/16 



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.  
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové 

dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2016 ve výši 

50.000,- Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 916, 917, 918, 919 ulice Štúrova, 

363 01  Ostrov v předloženém znění. 

 

 

14. Žádost o souhlas převzetí závazku, při použití dotace města na podporu bytové výstavby 

Usn. RM č. 225/16 

RM doporučuje ZM neschválit převzetí závazku vyplývajícího ze Smlouvy o podmíněně 

návratné dotaci na vybudovaný rodinný dům reg. č. 260-10-12-02 ze dne 2. 12.2010  

z žadatelky paní L. M., nar. xxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxx na nové vlastníky 

nemovitosti pana P. Š., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx a paní M. Š., nar. xxxxxxxx, bytem 

Ostrov, xxxxxxxx.  

 

 

15. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity domova pro 

seniory“ 

Usn. RM č. 226/16 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ ve smyslu 

předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 227/16 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb - 113 310 na projekt„Rozšíření kapacity 

domova pro seniory“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit 

spolufinancování, nepřekročí 26 123 723,47 Kč. 

 

Usn. RM č. 228/16 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rozšíření kapacity domova pro 

seniory“ pro podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na 

realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 229/16 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb - 113 310 na projekt „Rozšíření kapacity 

domova pro seniory“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

 

Usn. RM č. 230/16 

RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci projektu „Rozšíření kapacity domova pro seniory“. 

 

 

16. Informace starosty 

16a. Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

Usn. RM č. 231/16 

RM pověřuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

Mgr. Petra Šindeláře, LL.M., člena ZM, funkcí oddávajícího.  

 



xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
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16b. Program jednání ZM dne 9. března 2016 

Usn. RM č. 232/16 

RM schvaluje program jednání ZM v mimořádném termínu dne 9. března 2016 v tomto znění: 

1. Uzavření dohody o založení spolku „Živý kraj" – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z. s.  

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ 

 

 

17.Zprávy z komisí 

- bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 

      starosta            místostarosta 


