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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 6. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 16. března 2015 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. Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s navýšením kapacity mateřské školy a školní 

jídelny 
3. Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ o  úpravu účelu řádku "MŠ Myslbekova - příspěvek 

na opravu plotu" 
4. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas změny investičního plánu na rok 2015 
5. Žádost MDDM Ostrov o navýšení řádku "účast  mažoretek na ME a MS - příspěvek 

na dopravu a startovné" 
6. Změna příjemce a účelu dotace z rozpočtu města Ostrova bod vyřazen z jednání  
7. Souhlas s poskytnutím peněžitého daru pro paní Luďku Vimrovou 
8. Petice za pokácení nevhodných stromů v Jungmannově ulici 
9. Mimořádná přidělení bytů 
10. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Domácí kompostéry 
12. Schválení nového znění smluv o poskytnutí dotace na projekty realizované v rámci 58. 

a 64. Výzvy ROP NUTS II Severozápad  - bod vyřazen z jednání 
13. Projekty ROP NUTSII Severozápad "Revitalizace vnitrobloků" a "Naučná stezka" - 

dodatky ke smlouvám 
14. Prodloužení výpovědní doby RK Dagmar Baslová a IKON spol. s.r.o. 
15. Veřejná zakázka MR "Oprava hřbitovní zdi v Ostrově" - výběr zhotovitele 
16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

rekonstrukce lávky přes Bystřici    
17. Pronájmy: 

a) Ukončení pronájmu části p. p. č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Snížení výměry pronajatého pozemku p. p. č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem sloupů veřejného osvětlení 
d) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 709, ul. Brigádnická 

18. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
19. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
20. Vyhlášení výsledku VZMR „Stříbrná stezka – Výroba reklamních poutačů“ – 

Dodatečné aktivity realizované v rámci dotačního projektu „Stříbrná stezka – 
Silberstrasse – I. etapa, expozice Ostrovsko a hornictví“  

21.  Schválení Dodatků k  SOD dotačních projektů, vyvolané uplatněním nového 
dotačního účtu  
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22. Upgrade ekonomického software GINIS 
23. Informace starosty 

a) Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

b) Souhlas s použitím znaku města – na stůl 
24. Zprávy z komisí 

 
 
Účast:  
Vedoucí OKS k bodům 2 až 8 
Vedoucí OSVZ k bodům 9 a 10 
Vedoucí ORÚP k bodům 11 a 12 
Vedoucí OMS k bodům 13 až 17 
Vedoucí OF k bodu 18 a 19 
Vedoucí OI k bodům 20 a 21 
TAJ k bodu 22 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 165/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 1203 a z roku 2015 pod č. 84/15, 95/15, 120/15, 144/15, 147/15 až 155/15, 
161/15, 163/15 a 164/15. 
 
 
2. Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s navýšením kapacity mateřské školy a školní jídelny 
Usn. RM č. 166/15 
RM souhlasí se zápisem změn v údajích do rejstříku škol a školských zařízení, dle § 144 odst. 
1 písm. e) a dle § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká 
zvýšení počtu dětí v mateřské škole ze současných 76 na 86 a počtu stravovaných ze 
současných 75 na 86 ve školní jídelně v Mateřské škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary. 
 
 
3. Žádost ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o úpravu účelu řádku „MŠ Myslbekova – příspěvek na 
opravu plotu“ 
Usn. RM č. 167/15 
RM souhlasí, aby část nečerpané částky ve výši 50.000,-- Kč z příspěvku „MŠ Myslbekova - 
příspěvek na opravu plotu“ příspěvkové organizace Základní škola Josefa Václava Myslbeka 
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary byla použita na posílení 
rozpočtového řádku „Vybavení a údržba zahrady MŠ“ příspěvkové organizace Základní škola 
Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 168/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 50.000,-- Kč u odboru kancelář starosty na 
řádku MŠ Myslbekova - příspěvek na opravu plotu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru kancelář starosty o 50.000,-- Kč na příspěvek na provoz vč. příspěvku na 
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stravné zaměstnancům, plavání pro příspěvkovou organizaci Základní škola Josefa Václava 
Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 169/15 
RM souhlasí, se změnou účelu řádku „MŠ Myslbekova - příspěvek na opravu plotu“ 
příspěvkové organizace Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary na jiný účel „MŠ - velké opravy“ příspěvkové 
organizace Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 
996, okres Karlovy Vary. Na velké opravy může čerpat maximálně do 100.000,-- Kč. 
 
 
4. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas změny investičního plánu na rok 2015 
Usn. RM č. 170/15 
RM souhlasí s úpravou investičního plánu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace 
na rok 2015 a schvaluje nákup biblioboxu z fondu investic za pořizovací cenu 112.000,00 Kč.  
 

Usn. RM č. 171/15 
RM souhlasí se změnou odpisového plánu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace 
na rok 2015 dle předloženého návrhu. 
 
 
5. Žádost MDDM Ostrov o navýšení řádku „ účast mažoretek na ME  a MS - příspěvek na 
dopravu a startovné“ 
Usn. RM č. 172/15 
RM souhlasí s navýšením příspěvku na řádku „MDDM - účast mažoretek na ME a MS – 
příspěvek na dopravu a startovné“ o částku 50.000,-- Kč příspěvkové organizace Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 173/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 60 /2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 50.000,-- Kč u odboru kancelář starosty na 
řádku „ZŠ - ŠJ - elektrická energie“ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru kancelář starosty o 50.000,-- Kč na řádku „MDDM - účast mažoretek na ME a MS - 
příspěvek na dopravu a startovné“ příspěvkové organizace Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
 
7. Souhlas s poskytnutím peněžitého daru pro paní Luďku Vimrovou 
Usn. RM č. 174/15 
RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč pro paní Luďku Vimrovou, nar. 
07.12.1937, bytem Krušnohorská 1082, 363 01 Ostrov na úhradu části nákladů spojených 
s účastí na ME veteránů 2015 ve stolním tenisu ve Finsku.  
 
 
8. Petice občanů města Ostrov,  Jungmannova č. p.  1257 až 1261, za pokácení nevhodných 
stromů v Jungmannově ulici 
Usn. RM č. 175/15 
RM schvaluje odpověď na Petici občanů Ostrov 363 01, Jungmannova  č. p. 1257 až 1261, za 
pokácení nevhodných stromů v Jungmannově ulici v předloženém znění. 
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9. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 176/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: Helena Kančiová, 
Marian Kišš, Eva Kilianová. 
 
Usn. RM č. 177/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově p. Adolfu Krausovi. 
 
Usn. RM č. 178/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Nad Nádražím č. p. 382/2  v Ostrově pí 
Ludmile Strakové. 
 
Usn. RM č. 179/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. č. p. 
1377 v Ostrově pí Věře Páclové. 
 
Usn. RM č. 180/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově pí Janě Kocifajové. 
 
Usn. RM č. 181/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu na č. p. 618 v Hornické ul. v Ostrově p. Václavu 
Vávrovi, za předpokladu splnění podmínek pro žadatele o byt pro nízkopříjmové osoby. 
 
Usn. RM č. 182/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. 612/13 o velikosti 2+kk pro  Ing. Kateřinu 
Šplíchalovou, Bc. - na dobu od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
Usn. RM č. 183/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/9 o velikosti 1+kk pro p. Františka 
Bártu - na dobu od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015. 
 
Usn. RM č. 184/15 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 
žadatele v tomto pořadí: Michala Rothová a Jan Novák, Kristýna Jiříková Voláková  
a Antonín Jiřík. 
 
Usn. RM č. 185/15 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v ul. Odborů č. p. 619/4 v Ostrově pí Heleně 
Kančiové. 
 
Usn. RM č. 186/15 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  
o tyto žadatele v tomto pořadí: Ing. Miroslav Sluka, Ing. Václav Hanzl, Božena Jakubůvová, 
Zdeňka Machiánová, Petr Bureš, Jaroslava Brázdová. 
 
Usn. RM č. 187/15 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  
o tyto žadatele: Štěpánka Šuráňová, Hedvika Ziklová, Juraj Moroz, Alena Šimková, Miroslav 
Paulík, manželé Jana a Vladimír Bělohradských.  
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Usn. RM č. 188/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická 1330/18 v Ostrově – vznik 
společného nájmu bytu pro pí Vendulkou Benešovou a Romana Beneše. 
 
 
10. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 10. 2. 2015 do 9. 3. 2015      
- bez usnesení 
 
 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry“ 
Usn. RM č. 189/15 
RM schvaluje projekt „Domácí kompostéry“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 190/15 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci LXIV. výzvy Operačního programu životní 
prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4. 1. Zkvalitnění nakládaní s odpady na projekt 
„Domácí kompostéry“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit 
spolufinancování, činí 1 609 300 Kč. 
 
Usn. RM č. 191/15 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Domácí kompostéry“ 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. 192/15 
RM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z LXIV. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4. 1. Zkvalitnění nakládaní 
s odpady, na projekt „Domácí kompostéry“ a podpisem všech dokumentů souvisejících 
s realizací projektu. 
 
Usn. RM č. 193/15 
RM schvaluje zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem životního prostředí 
v rámci projektu „Domácí kompostéry“. 
 
 
12. Schválení nového znění smluv o poskytnutí dotace na projekty realizované v rámci 58. a 
64. Výzvy ROP NUTS II Severozápad 
- bod vyřazen z jednání 
 
 
13. Projekty ROP NUTSII Severozápad "Ostrov - Revitalizace vnitrobloků" a "Naučná stezka 
Po starých cestách okolo Ostrova" - dodatky ke smlouvám 
Usn. RM č. 194/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 008-15-01-09 ze dne 09.01.2015 na 
realizaci stavby „Ostrov, Seifertova ulice, Rekonstrukce vozovky a chodníku“. 
 
Usn. RM č. 195/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 006-15-01-09 ze dne 09.01.2015 na 
realizaci stavby „Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků“. 
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Usn. RM č. 196/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 007-15-01-09 ze dne 09.01.2015 na 
realizaci stavby „Ostrov – 10. etapa“. 
 
Usn. RM č. 197/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 036-15-02-04 ze dne 04.02.2015 na 
realizaci stavby „Ostrov – 13. etapa“. 
 
Usn. RM č. 198/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č. 337-14-12-01 ze dne 01.12.2014 na 
realizaci stavby „Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, mobiliář, drobné 
vegetační úpravy)“. 
 
 
14. Prodloužení výpovědní doby Dagmar Baslová - realitní kancelář REBA a IKON spol. s r. 
o.  
Usn. RM č. 199 /15 
Rada města ukládá odboru majetkové správy zrealizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na 
správu bytového a nebytového fondu města na dva roky s počátkem správy od 1. 5. 2015. 
 
 
15. Veřejná zakázka na zhotovitele  "Oprava hřbitovní zdi v Ostrově" výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 200/15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Stavebniny Jurča s. r. o., Karlovarská 1403, 363 01 Ostrov, 
IČO:26372240 pro  nesplnění zadávacích podmínek, nebyla  doložena podepsaná smlouva o 
dílo. 
 
Usn. RM č. 201/15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Jindřich Oláh, Pulovice 30, 362 72 Šemnice, IČO:62645048 
pro nesplnění zadávacích podmínek, nebyl doložen doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě. 
 
Usn. RM č. 202/15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Jiří Šmíd, Kfely 80, 363 01 Ostrov, IČO:62649086 pro 
nesplnění zadávacích podmínek, nebyl doložen doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě. 
 
Usn. RM č. 203/15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Ctirad Fencl, Mariánská 125, 363 01 Jáchymov, 
IČO:73756598 pro nesplnění zadávacích podmínek, nebyl doložen doklad o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 
 
Usn. RM č. 204/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Oprava hřbitovní zdi v Ostrově“ uchazeči s nabídkou č. 9 Milan Zámostný, Sumrakov 67, 
378 53 Strmilov, IČ: 64526305 s nabídkovou cenou 573 900,- Kč  bez DPH, tj. 694 419,-Kč 
včetně DPH 21% jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  
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16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří – 
rekonstrukce lávky přes Bystřici    
Usn. RM č. 205/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy přístupové cesty a lávky na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 
konečného zaměření stavby „Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici v Ostrově“, 
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 s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s.p. Náklady na zřízení 
věcného břemene, 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 + DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu 
na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
17. Pronájmy 
17a. Ukončení pronájmu části p. p. č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 206/15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 151-03-06-19 s Josefem Bíbou, Lipová 
644/15, 363 01 Ostrov, dohodou k 31. 3. 2015. 
 
17b. Snížení výměry pronajatého pozemku p. p. č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 207/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k  Nájemní smlouvy reg. č. 155-11-07-04, s Josefem Bíbou, 
Lipová 644/15, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke snížení výměry pronajatého pozemku ze 
46,08 m2 na 12 m2. 
 
17c. Pronájem sloupů veřejného osvětlení 
Usn. RM č. 208/15 
RM schvaluje pronájem sloupů veřejného osvětlení na p. p. č. 306/5, p. p. č. 360/7 v k. ú. 
Kfely u Ostrova a p. p. č. 404/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, za účelem umístění reklamy, 
společnosti HR Agency s.r.o., IČ 26374196, se sídlem Bulharská 742/9, 360 01 Karlovy 
Vary, za cenu 170,- Kč/sloup/měsíc plus DPH. 
 
17d. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 709, ul. Brigádnická 
Usn. RM č. 209/15 
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor ve II. NP (kancelář č. 2) na č. p. 709, ulice 
Brigádnická, o výměře celkem 15,3 m², společnosti Live Drive media, s.r.o., IČ: 035 34 197, 
se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, za nájemné 720,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za 
účelem provozování reklamní agentury. 
 
 
18. Rozpočtová opatření 
18a. Rozpočtové opatření č. 21/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 210/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 201.000,00 Kč z účelového 
příspěvku z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod 
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účelovým znakem 13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 
201.000,00 Kč na mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době 
nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
18b. Rozpočtové opatření č. 22/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 211/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 109.362,00 Kč z účelového 
příspěvku z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod 
účelovým znakem 13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 
109.362,00 Kč na mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době 
nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
18c. Rozpočtové opatření č. 23/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 212/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 45.225,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 
13234 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 
45.225,00 Kč na mzdové náklady zaměstnanců včetně pojištění.  
 
18d. Rozpočtové opatření č. 24/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození skleněné výplně v Brigádnické ulici 
Usn. RM č. 213/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 24/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 11.478,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 11.478,00 Kč na opravy a údržbu nebytových prostor.  
 
18e. Rozpočtové opatření č. 25/2015 – OF – přesun finančních prostředků na náklady exekuce 
dle usnesení soudního exekutora  
Usn. RM č. 214/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 10 tis. Kč na řádku  
odměna exekutorovi (dle smlouvy 10% z vymožené částky) a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 10 tis. Kč na úhradu nákladů na exekuce. 
 
 
18f. Rozpočtové opatření č. 26/2015 – OKS – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR 
na reklamní a propagační činnost 
Usn. RM č. 215/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 100 tis. Kč 
převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru kanceláře starosty ve výši 100 tis. Kč na reklamní a propagační činnost. 
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18g. Rozpočtové opatření č. 27/2015 – OF – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR 
na projekt podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov 
Usn. RM č. 216/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 27/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 586.873,72 Kč 
převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru kanceláře starosty ve výši 586.873,72 Kč na projekt podpora vzdělávání ve školách 
oblasti ORP Ostrov. 
 
18h. Rozpočtové opatření č. 28/2015 – OMS – převedení nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2014 z FRR na výdaje odpadového hospodářství  
Usn. RM č. 217/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 28/2015: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2015 o 734.650,81 Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 
97.545,01 Kč na svoz komunálního odpadu a zvýšení výdajů o 637.105,80 Kč na svoz 
separovaného odpadu.  
 
18i. Rozpočtové opatření č. 29/2015 – ODS – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR 
na odvod finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí za likvidaci autovraků 
z roku 2014 
Usn. RM č. 218/15 
RM  doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 68 tis. Kč převodem 
z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
dopravně správního ve výši 68 tis. Kč na odvod finančních prostředků Státnímu fondu 
životního prostředí za likvidaci autovraků z roku 2014. 
 
18j. Rozpočtové opatření č. 30/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
Fotbalový klub na akci Den plný fotbalu  
Usn. RM č. 219/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 40 tis. Kč na 
řádku příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 40 tis. Kč na příspěvek pro 
Fotbalový klub na akci Den plný fotbalu.  
 
 
18k. Rozpočtové opatření č. 31/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 220/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 43.477,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 
13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 43.477,00 Kč na mzdové 
náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým 
znakem 13234. 
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18l. Rozpočtové opatření č. 32/2015 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2013 a 2014 ze sociálního fondu 
Usn. RM č. 221/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 32/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 189 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty         
o 189 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu.  
 
18m. Rozpočtové opatření č. 34/2015 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na 
příspěvek pro zdravotně postižené děti dle pravidel 
Usn. RM č. 222/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví ve výši 300 tis. Kč na příspěvek z rozpočtu města pro těžce zdravotně postižené 
děti. 
 
18n. Rozpočtové opatření č. 35/2015 – OKS - zařazení neinvestičního finančního příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana – 
47. ročník 
Usn. RM č. 223/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 130 tis. Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a 
televizní festival Oty Hofmana – 47. ročník pod účelovým znakem 3006 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 130 tis. Kč na příspěvek pro Dům kultury na Dětský 
filmový a televizní festival Oty Hofmana – 47. ročník pod účelovým znakem 3006. 
 
 
18o. Rozpočtové opatření č. 36/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ Masarykova zateplení fasády a 
výměna oken“ 
Usn. RM č. 224/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 69 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 69 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ Masarykova zateplení 
fasády a výměna oken“. 
 
 
18p. Rozpočtové opatření č. 37/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na výměnu 
výkladů na Staré radnici 
Usn. RM č. 225/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 234 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
živelném pojištění majetku a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 234 tis. Kč na výměnu výkladů na Staré radnici. 
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18q. Rozpočtové opatření č. 38/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na dětské hřiště v Dolním Žďáru 
Usn. RM č. 226/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 42 tis. Kč na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 
2015 u odboru majetkové správy ve výši 42 tis. Kč na projektovou dokumentaci na dětské 
hřiště v Dolním Žďáru.  
 
18r. Rozpočtové opatření č. 39/2015 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávních smluv o 
výkonu služby městské policie ve městech Jáchymov a Hroznětín 
Usn. RM č. 227/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 1.010 tis. Kč z veřejnoprávních 
smluv o výkonu služby městské policie s městy Jáchymov a Hroznětín a zařazení výdajů       
do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 1.010 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti                
s úkoly dílčí aktivity v oblasti prevence kriminality ve městech Jáchymov a Hroznětín. 
 
18s. Rozpočtové opatření č. 40/2015 – OVS – účelová neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby 
aplikace Centrálního registru vozidel 
Usn. RM č. 228/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2015: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 36.300,00 Kč z účelové 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby 
aplikace Centrálního registru vozidel pod účelovým znakem 27003. 
 
18t. Rozpočtové opatření č. 41/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dotační akci 
„Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ 
Usn. RM č. 229/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 41/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 460 tis. Kč na řádku 
Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova (Horní Žďár - kombinovaná trasa podél 
I/25), snížení výdajů u odboru majetkové správy o 201 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve 
městě a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
661 tis. Kč na dotační akci „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ na informační 
panely, turistické mapy, plány města a mobiliář. 
 
18u. Rozpočtové opatření č. 42/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ J. V. Myslbeka zateplení fasády a 
výměna oken“ 
Usn. RM č. 230/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 716  tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 716 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ J. V. Myslbeka zateplení 
fasády a výměna oken“. 
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18v. Rozpočtové opatření č. 43/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa“ 
Usn. RM č. 231/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 43/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 8 247  tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 8 247 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa“. 
 
18w. Rozpočtové opatření č. 44/2015 – OI – přesun finančních prostředků na geometrický 
plán k příjezdové komunikaci k prodejně stavebnin 
Usn. RM č. 232/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 3 tis. Kč na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru investic ve výši 3 tis. Kč na geometrický plán k příjezdové komunikaci k prodejně 
stavebnin. 
 
18x. Rozpočtové opatření č. 45/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dotační 
projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloku Halasova ulice“  
Usn. RM č. 233/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 45/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 477 tis. Kč na 
řádku opravy a údržba vozovek ve městě a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru majetkové správy o 477 tis. Kč na dotační projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloku 
Halasova ulice“. 
 
18y. Rozpočtové opatření č. 46-52/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na 
změny ÚP, studie, příspěvek do MAS Krušné hory, příspěvek pro Sdružení krušné hory – 
západ a na administraci dotačních projektů 
Usn. RM č. 234/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 46/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 267 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 267 tis. Kč na nově pořizované změny územního plánu města Ostrov. 
 
 
Usn. RM č. 235/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 47/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 15 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 15 tis. Kč na studie rozvojových ploch. 
 
 
Usn. RM č. 236/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 121 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování ve výši 121 tis. Kč na příspěvek na činnost pro MAS Krušné hory o.p.s. 
 
 



13 
 

Usn. RM č. 237/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 38 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 38 tis. 
Kč na příspěvek do Sdružení Krušného hory – západ (dobrovolný svazek obcí). 
 
Usn. RM č. 238/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 35 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování ve výši 35 tis. Kč na administrativní úkony u projektu Zařízení a infrastruktura 
cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa.  
 
Usn. RM č. 239/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 12 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 12 tis. Kč na administrativní úkony u projektu MŠ Palackého – zateplení, 
realizace úspor energie. 
 
Usn. RM č. 240/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 12 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 12 tis. Kč na administrativní úkony u projektu ZŠ Májová – zateplení, realizace 
úspor energie. 
 
18z. Rozpočtové opatření č. 53/2015 – OKS – zařazení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR na 
projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 241/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši  
478.726,51 Kč příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 
478.726,51 Kč na hrazení mzdových nákladů včetně odvodů. 
 
18za. Rozpočtové opatření č. 54/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
prodloužení 2 leté licence antiviru ESET 
Usn. RM č. 242/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 85 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u oddělení vnitřní správy ve výši  
85 tis. Kč na prodloužení 2 leté licence antiviru ESET. 
 
18zb. Rozpočtové opatření č. 55/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa“ 
Usn. RM č. 243/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2015: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 5 547 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 5 547 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa“. 
 
18zc. Rozpočtové opatření č. 56/2015 – OMS – převod finančních prostředků do FRR u 
realizace dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Seifertova ulice“ 
Usn. RM č. 244/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 483 tis. Kč u dotačního projektu Ostrov – 
revitalizace vnitrobloku – Seifertova ulice a snižuje se financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 483 tis. Kč. 
 
18zd. Rozpočtové opatření č. 57/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Halasova ulice“ 
Usn. RM č. 245/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 5 995 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 5 995 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Halasova ulice“. 
 
18ze. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
vypouštěcího zařízení u rybníku Hluboký v areálu Boreckých rybníků  
Usn. RM č. 246/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2015: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 160 tis. Kč u odboru 
majetkové správy u odvětvového třídění rozpočtové skladby  2341 - vodní díla v zemědělské 
krajině.  
 
 
19a. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 247/15 
RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní Olze Jelínkové, naposledy bytem Hlavní tř. 
1367/18, Ostrov, ve výši 44 673,- Kč pro nevymahatelnost. 
 
 
19b. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 248/15 
RM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 10 321,- Kč a penále ve výši 
11 082,- Kč po zemřelém panu Vladimíru Bouzovi, naposledy bytem Studentská 621, Ostrov, 
pro nevymahatelnost. 
 
 
19c. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 249/15 
RM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 898,- Kč, penále ve výši 
64 100,- Kč a soudní výlohy ve výši 6 936,- Kč po zemřelé paní Zuzaně Hanišákové, 
naposledy bytem Lidická 1356, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
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19d. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 250/15 
RM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 173,- Kč a penále ve výši 
38 993,- Kč po zemřelém panu Josefu Kečárikovi, naposledy bytem Hornická 618, Ostrov, 
pro nevymahatelnost. 
 
19e. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 251/15 
RM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 76 450,40,- Kč, penále ve výši 
746 825,- Kč a soudní výlohy ve výši 56 289,10,- Kč, po zemřelém panu Petru Kočí, 
naposledy bytem Odborů 620, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
19f. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 252/15 
RM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 941,- Kč a penále  
ve výši 83 889,- po zemřelém panu Zdeňku Strakovi, naposledy bytem Jungmannova 1260, 
Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
 
20. Vyhlášení výsledku VZMR „Stříbrná stezka – Výroba reklamních poutačů“ – Dodatečné 
aktivity realizované v rámci dotačního projektu „Stříbrné stezka – Silberstrasse – I. etapa, 
expozice Ostrovsko a hornictví“  
Usn. RM č. 253/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na 
dodávky a služby pro zajištění dotačního projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov, Stříbrná 
stezka – Silberstrasse,  I. etapa“,  akce  „STŘÍBRNÁ STEZKA – VÝROBA REKLAMNÍCH 
POUTAČŮ“ uplatněnou jako dodatečné služby  - dodatečné aktivity uchazeči, MEDIA a.s., 
Botanická 252/6, 362 63 Dalovice, IČ: 28500091, s nabídkovou cenou 379 900,- Kč bez DPH 
(cena s DPH  459 679,- Kč),  jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
21. Schválení Dodatků k  SOD dotačních projektů, vyvolané uplatněním nového dotačního 
účtu 
Usn. RM č. 254/15 
RM souhlasí, z důvodu změny bankovního účtu objednatele, s uzavřením dodatků smluv  
o dílo na realizaci staveb: Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice; Ostrov, Lidická ulice, 
parkoviště před lékárnou; Ostrov, Parkoviště zadní Lidická; Ostrov, Horní Žďár, 
kombinovaná trasa podél I/25; Rekonstrukce kapličky v Maroltově; Zadláždění chodníku 
k Paláci princů (MěK), zadláždění předpolí kaple sv. Floriána; Rekonstrukce kaple sv. Anny  
a kaple sv. Floriána. Stavby jsou součástí dotačních projektů.  
 
 
22. Upgrade ekonomického software GINIS  
Usn. RM č. 255/15 
RM ukládá tajemnici MěÚ a odboru finančnímu zajistit realizaci upgrade ekonomického 
systému GINIS do konce roku 2015. 
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23. Informace starosty 
23a. Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Usn. RM č. 256/15 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.  
 
23b. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 257/15 
RM schvaluje poskytnutí znaku města Ostrova v elektronické podobě pro pana Petra Houzara, 
Za Prachárnou 11, 586 01 Jihlava k použití v obrazové příloze bakalářské práce „Příručka 
s klíčem tinktur a figur současných znaků měst ČR“, díl I. Města nad 7 tisíc obyvatel. 
 
 
24.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta           místostarosta 
 
 


