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Město Ostrov  
Usnesení 

z 23. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 30. října 2012 od 12:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný,  

Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
1. Personální audit  
2. Schválení záměru projektu kogenerace 
3. Úprava/rekonstrukce hlavního rozvodu tepla 
4. Připojení objektů č.p. 1202, Městského domu dětí, Ekocentra a mládeže a Kláštera 
  
Usn. RM č. 780/12 Personální audit v OT a. s.  
RM rozhodla o provedení personálního auditu v Ostrovské teplárenské a. s., který bude proveden 
externí auditorskou společností na náklady města Ostrov a představenstvu Ostrovské teplárenské a. 
s. se ukládá poskytnout součinnost uvedené auditorské společnosti zejména v poskytnutí informací 
o zaměstnancích a výkonu jejich práce a v předložení veškerých personálních dokumentů.  

Usn. RM č. 781/12 Schválení záměru projektu kogenerace 

Rada města Ostrov, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodovat ve věcech města Ostrov, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, 
Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., IČ 497 90 498, 
se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 393 (dále jen „Společnost“), 
 
učinila ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
následující rozhodnutí: 

 
Jediný akcionář schvaluje záměr spolupráce města Ostrov, Ostrovské teplárenské a.s. a Energo 
Holding, a.s. nebo jiné společnosti, která bude založena za účelem této spolupráce, v rámci 
rekonstrukce a budoucího provozování nové biomasové teplárny v městě Ostrov a ukládá 
představenstvu Společnosti spolupracovat při zpracování a provádění projektu kogenerace. 
 

Usn. RM č. 782/12 Úprava/rekonstrukce hlavního rozvodu tepla 

Rada města Ostrov, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodovat ve věcech města Ostrov, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, 
Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., IČ 497 90 498, 
se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 393 (dále jen „Společnost“), 
 
učinila ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
následující rozhodnutí: 
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Jediný akcionář schválil záměr úpravy/rekonstrukce parovodních rozvodů a výměníkových stanic 
dosud napojených na parovod tak, aby mohl být zahájen projekt kogenerace (nejpozději do konce 
srpna 2014) a představenstvu Společnosti se ukládá předložit návrh realizace této úpravy. 
 

Usn. RM č. 783/12 Připojení objektů č.p. 1202, Městského domu dětí a mládeže a Kláštera 

Rada města Ostrov, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodovat ve věcech města Ostrov, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, 
Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., IČ 497 90 498, 
se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 393 (dále jen „Společnost“), 
 
učinila ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
následující rozhodnutí: 

 
Jediný akcionář schvaluje záměr připojit budovu č.p. 1202, Městský dům dětí a mládeže, 
Ekocentrum a objekt Kláštera na stávající rozvod tepla a ukládá představenstvu Společnosti 
připravit projektovou dokumentaci tohoto připojení. 
 

 

 

 

 

 

          Bc. Pavel Čekan       Milan Matějka 
 starosta města               místostarosta města 
              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


