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Město Ostrov  
Usnesení 

z 13. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

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

Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Ing. Václav Brodec 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Šárka Růžičková 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Prodloužení smlouvy závazku ve veřejné linkové přepravě osob (MHD) - ODS 
3. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů - OSVZ 
5. Žádost Karlovarského kraje o přidělení bytů – OSVZ 
6. Odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na náměstí Míru 

v Ostrově – OKSVS 
7. Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města - 

OKSVS 
8. Návrh pravidel pro stanovení platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Ostrov - OKSVS 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 (OZV č. 3/2012), o stanovení části společného 

školského obvodu základní školy - OKSVS 
10. Žádost MŠ Masarykova o souhlas s navýšením kapacity – OKSVS 
11. Žádost Městské  knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu - OKSVS 
12. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 
13. Řešení pohledávek (stav k 30.4.2012) – OF 
14. Pronájmy - OMS  

a) Pronájem částí pozemků p. p. č. 26/3 a 384/8 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
b) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 706-712 firmě BENZI CZ spol. s r.o. 

15. VZ "Lesopark Borecké rybníky - údržba zeleně a mobiliáře" - výběr zhotovitele - OMS 
16. VZ "Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ J. V. Myslbeka  996, Ostrov" - výběr zhotovitele - 

OMS 
17. VZ "Parkoviště u nemocnice" - zadávací podmínky – OI 
18. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Ostrov (do ZM) 
19. Informace starosty 

a) Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s.  - Ing. Hrušovský  
b) Doplnění ceníku palivového dříví - OŽP 

 
 
Usn. RM č. 420/12                                                                                  Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení  z roku 2012 
pod č. 95/12, 174/12, 175/12, 364/12 až 366/12, 380/12 až 384/12, 387/12, 405/12 až 413/12  
a 417/12.  
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Usn. RM č. 421/12        Prodloužení smlouvy závazku ve veřejné linkové přepravě osob (MHD) 
2. RM schvaluje dodatek č. 1 na provozování MHD v Ostrově pro období 01. 07. 2012 – 30. 06. 
2013, dle předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 422/12                               Mimořádná přidělení bytů 
3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Veronice Lakatosové, p. Lukáši Surmajovi,  
p. Jánu Mikovi, p. Jánu Šenkimu, pí. Heleně Horváthové, sl. Petře Gašparové, p. Marcelu Hodinovi. 
 
Usn. RM č. 423/12 
3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 39 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Michalu Pertlovi. 
 
Usn. RM č. 424/12 
3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č. 19-20 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí. Janě Vávrové. 
 
Usn. RM č. 425/12 
3. RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v Ostrově pí. Heleně Durdoňové.  
 
Usn. RM č. 426/12 
3. RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v Ostrově p. Alexandru Celerovi. 
 
Usn. RM č. 427/12 
3. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/22 o velikosti 3+kk pro manžele Richarda  
a Gabrielu Vyletovi - na dobu od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013. 
 
Usn. RM č. 428/12 
3. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/17 o velikosti 3+kk pro Ing. Jožu Lokajíčka  
na  dobu od 11. 6. 2012 do 31. 5. 2013. 
 
Usn. RM č. 429/12 
3. RM souhlasí s přidělením bytu č. 7 o velikosti 1+kk na čp. 618 v Hornické ul. v Ostrově  
pí. Kateřině Tesařové – za předpokladu splnění požadovaných podmínek pro čp. 618. 
 
Usn. RM č. 430/12 
3. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto žadatele 
v tomto pořadí: Monika Šandorová, Daniela Hořejšová. 
 
Usn. RM č. 431/12 
3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 43 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Barboře Balážové. 
 
Usn. RM č. 432/12 
3. RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk č. 19 na čp. 618 v Hornické ul. v Ostrově  
p. Tomáši Bäumlovi – za předpokladu splnění požadovaných podmínek pro čp. 618. 
 
Usn. RM č. 433/12 
3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. čp.  1367/6 v Ostrově  
s p. Ladislavem Nagym, dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 434/12 
3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. čp.  1366/18 v Ostrově  
s pí. Stanislavou Kmeťovou, dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 435/12 
3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. čp. 864/1 v Ostrově s manžely 
Františkem a Zuzanou Bočkovými, dle předloženého návrhu. 
 
 

Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
4. – bez usnesení.  
 
 
Usn. RM č. 436/12                                      Žádost Karlovarského kraje o přidělení bytů 
5. RM vzala na vědomí žádost Karlovarského kraje o přidělení bytů společně s informací  
o individuálním projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních 
služeb“. 
  
Usn. RM č. 437/12 
5. RM souhlasí s přidělením 1 bytu o velikosti 2+1 žadatelkám v rámci transformace pobytových 
sociálních služeb.  
 
 
Usn. RM č. 438/12  Odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na  
 náměstí Míru v Ostrově 
6. RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na 
náměstí Míru v Ostrově. 
 
 
Usn. RM č. 439/12  Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové  
 organizace města 
7. RM schvaluje, na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, změnu Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města v předloženém znění. 
 
 
Usn. RM č. 440/12  Návrh pravidel pro stanovení platu a odměn ředitelům příspěvkových  
 organizací zřizovaných městem Ostrov 
8. RM  schvaluje Pravidla pro stanovení platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Ostrov dle předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 441/12  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 (OZV č. 3/2012),  
 o stanovení části společného školského obvodu základní školy 
9. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2012 (OZV  
č. 3/2012), o stanovení společného školského obvodu základní školy. 
 
 
Usn. RM č. 442/12                   Žádost MŠ Masarykova o souhlas s navýšením kapacity 
10. RM souhlasí se zápisem změn v údajích do rejstříku škol a školských zařízení, dle § 144 odst. 1 
písm. e a dle § 149 odst. 1 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 celodenním provozu v Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. 
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Usn. RM č. 443/12        Žádost Městské  knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
11. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace 
na dodávku a montáž elektronického docházkového systému pro zaměstnance organizace ve výši 
max. 26.623,-- Kč. 
 
 

Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu 
Usn. RM č. 444/12  Rozpočtové opatření č. 54/2012 – OKSVS – účelová investiční dotace  
 ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie pro  
 Dům kultury Ostrov 
12a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 495 tis. Kč z účelové investiční dotace ze 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie pro Dům kultury Ostrov na technický 
rozvoj a modernizaci české kinematografie pod účelovým znakem 93566 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 495 tis. Kč pro Dům kultury Ostrov jako investiční příspěvek 
na realizaci projektu digitalizace velkého kina Domu kultury Ostrov dle standardu DCI pod 
účelovým znakem 93566. 
 
Usn. RM č. 445/12  Rozpočtové opatření č. 55/2012 – OŽP – účelová neinvestiční dotace  
 z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za  
 IV. čtvrtletí 2011 
12b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 16.941,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem 29008  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 16.941,00 Kč na úhradu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2011 pod účelovým znakem 29008. 
 
Usn. RM č. 446/12  Rozpočtové opatření č. 56/2012 – OMS –  zvýšení mandátní odměny  
 pro nového správce koupaliště 
12c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2012.  
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 136 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru majetkové správy o 136 tis. Kč na 
mandátní odměnu pro nového správce koupaliště. 
 
Usn. RM č. 447/12  Rozpočtové opatření č. 57/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na kontroly elektronických zabezpečovacích systémů  
 ve školních jídelnách 
12d) RM  schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2012.  
Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 10 tis. Kč na 
kontroly elektronických zabezpečovacích systémů ve školních jídelnách a snižují se výdaje 
v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru majetkové správy o 10 tis. Kč na opravy a údržbu v domě 
zvláštního určení čp. 1365 - 1367. 
 
Usn. RM č. 448/12 Rozpočtové opatření č. 58/2012 – OSVZ - zařazení neinvestiční  
 účelové dotace na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku  
 na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011  
12e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 255.300,00 Kč z neinvestiční účelové 
dotace z MPSV na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se 
zdravotním postižením za rok 2011 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pod 
účelovým znakem 13008 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 255.300,00 Kč 
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na úhradu příspěvku na zvláštní pomůcky dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. za rok 2011 pod účelovým 
znakem 13008. 
 
Usn. RM č. 449/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na zpracování projektové dokumentace k opravám  
 nebytových prostor 
12f) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 70 tis. Kč na 
zpracování projektové dokumentace k opravám nebytových prostor a snížení výdajů v rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 70 tis. Kč na opravy a údržba nebytových prostor. 
 
Usn. RM č. 450/12  Rozpočtové opatření č. 59/2012 – OŽP – příjmy a výdaje spojené  
 s těžbou dřeva  
12g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši 550 tis. Kč 
z prodeje dřeva a zvyšují se výdaje v  rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí  
o 550 tis. Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva. 
 

Řešení pohledávek (stav k 30.4.2012) 
13. – bez usnesení.  
 

Pronájmy 
Usn. RM č. 451/12      Pronájem částí pozemků p. p. č. 26/3 a 384/8 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
14a) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 121-09-06-05 ze dne 3. 6. 2009, s paní  
Sonjou Fedorčákovou, Brigádnická 706, 363 01 Ostrov, na pronájem části p. p. č. 26/3 o výměře cca 
140 m2 a části p. p. č. 384/8 o výměře cca 60 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, a to dohodou 
k 31. 5. 2012. 
 
Usn. RM č. 452/12 
14a) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 26/3 o výměře cca 140 m2  
a části p. p. č. 384/8 o výměře cca 60 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, s paní Simonou 
Zárubovou, Dolní Žďár 38, 363 01 Ostrov, za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, za účelem 
zahrádkářského využití.  
 
Usn. RM č. 453/12  Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 706-712 firmě  
 BENZI CZ spol. s r.o. 
14b) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 105-10-05-14 ze dne 1. 5. 2012 na 
pronájem nebytového prostoru na č.p. 706-712, Ostrov, ulice Brigádnická, s firmou BENZI CZ 
spol. s r.o., se sídlem Ostrov, Borecká 882, PSČ 363 01, IČO 280 34 651, kterým dojde ke snížení 
nájemného v tomto nebytovém prostoru na celkové ploše 34,36 m² (prodejní plocha o výměře 28,66 
m², 1 výloha o výměře 4 m² a sociální zázemí o výměře 1,7 m²) o 20%, tj. z 2 400 Kč/m²/rok na 
1920,- Kč/m²/rok, s platností od 1. 6. 2012. 
 
 
Usn. RM č. 454/12  VZ "Lesopark Borecké rybníky - údržba zeleně a mobiliáře"  
 - výběr zhotovitele 
15. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Lesopark Borecké rybníky – údržba zeleně 
a mobiliáře“ Jiřího Hudečka, Rybničná 481, 362 35 Abertamy, z důvodů nerespektování podmínek 
zadávací dokumentace.  
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Usn. RM č. 455/12 
15. RM vyhlašuje firmu Jan Kasalý, Kollárova 1116, 363 01 Ostrov, vítězem veřejné  zakázky na 
zhotovitele díla „Lesopark Borecké rybníky – údržba zeleně a mobiliáře“ za nabídkovou cenu  
1 468 610,-Kč/ 4roky vč. DPH na období od 1. 6. 2012 do 31. 3. 2016. 
 
 
Usn. RM č. 456/12  VZ "Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ J. V. Myslbeka  996,  
 Ostrov" - výběr zhotovitele 
16. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce sociálních zařízení  
u tělocvičny ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov“ nabídku společnosti HC KREDIT, 5. Května, 358 01 
Kraslice IČO: 18693 318  za nabídkovou cenu  1 544 472,00 Kč včetně DPH. 
 
Usn. RM č. 457/12 
16. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce sociálních zařízení 3. a 4. NP 
ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov“ nabídku společnosti Zistav s. r. o., Závodu míru 27/129, 360 17 
Karlovy Vary IČO: 26316803 za nabídkovou cenu 2 482 593,00 Kč včetně DPH.  
 
Usn. RM č. 458/12 
16. RM ukládá odboru MS zajistit finanční krytí na Rekonstrukci sociálních zařízení ZŠ J. V. 
Myslbeka 996, Ostrov dle vítězných nabídek. 
 
 
Usn. RM č. 459/12                            VZ "Parkoviště u nemocnice" - zadávací podmínky 
17. RM schvaluje pro provedení stavby "Parkoviště u nemocnice" zahájení zjednodušeného 
podlimitního řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a schvaluje kritéria pro 
kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 460/12 
17. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
Usn. RM č. 461/12  Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva  
 města Ostrov (do ZM) 
18. RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
města Ostrov s platností od 1. 7. 2012. 
 
 

Informace starosty 
Usn. RM č. 462/12                      Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 
19a) Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, 
a. s., IČ: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 38, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen „společnost 
Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 190 
odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, učinila tato 
r o z h o d n u t í :  
 
(1) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  tyto změny stanov: 

 
(A) bod 4.1.2. stanov se na konci d o p lň u j e  o nové písm. bb) tohoto znění: 
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bb) schválení mzdy nebo odměny z dohody zaměstnance společnosti, jestliže takový 
zaměstnanec vykonává činnost spadající pod obchodní vedení společnosti 
v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu, a tento zaměstnanec je 
současně členem představenstva 

 
(B) bod 6.2.1. písm. b) stanov s e  mě n í  tak, že úvod věty zní „dozorčí rada rozhoduje 

o jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců Společnosti…“ a ostatní části písm. b) 
zůstává beze změny s výjimkou odkazu na ustanovení čl. 7.2.6. Stanov, který se mění 
v důsledku přečíslování odstavců tak, že se nově odkazuje na ustanovení čl. 7.2.7. stanov  

 
(C) za bod 7.2.4 stanov s e  v k l á d á  nový bod 7.2.5. stanov s tím, že z dosavadní bod 7.2.5. 

stanov se přečísluje nově na bod 7.2.6. stanov, a dosavadní bod 7.2.6. stanov se přečísluje 
nově na bod 7.2.7. stanov; nově vložený bod 7.2.5. stanov zní takto: 

 
7.2.5. Je-li člen představenstva Společnosti současně zaměstnancem Společnosti, který 

vykonává činnost spadající pod obchodní vedení společnosti v pracovněprávním 
vztahu dle zvláštního právního předpisu, může smlouva o výkonu funkce obsahovat 
i určení výše mzdy (odměny) takového zaměstnance, nebo způsob jejího určení. 

 
(2) Právní vztahy mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. a členy představenstva, kteří jsou 

současně vedoucími zaměstnanci pověřenými obchodním vedením společnosti, vzniklé před 
schválením těchto změn stanov, s e  ode dne účinnosti znění nových stanov ř í d í  stanovami 
v novém znění; samotný vznik těchto právních vztahů a nároky z těchto vztahů, vzniklé před 
přijetím těchto změn stanov, s e  s p r a v u j í  stanovami v dosavadním znění, tj. ve znění 
stanov před přijetím těchto změn. 
 

(3) Jediný akcionář v působnosti valné hromady u k l á d á  představenstvu společnosti vyhotovit 
úplné znění stanov společnosti a založit jej do sbírky listin vedené v rámci obchodního 
rejstříku, to vše bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady. 

 
(4) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e  n a  vě d o m í  zprávu představenstva 

společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2011. 

 
(5) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e  n a  vě d o m í  zprávu dozorčí rady 

společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2011 a výrok auditora. 
 

(6) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  řádnou účetní závěrku 
společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2011, a to v tomto rozsahu (v tis. Kč): 

 
• Pasiva celkem: 316 353 
• Aktiva celkem: 316 353 
• Výkony a prodej zboží: 151 484 
• Výkonová spotřeba 

a náklady na prodané zboží: 84 806 
• Provozní výsledek  

hospodaření: 2 547 
• Finanční výsledek  

hospodaření: 225 
• Výsledek hospodaření 
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za běžnou činnost: 1 893 
• Výsledek hospodaření 

před zdaněním:  2 772 
• Daň z příjmů splatná: 1 909 
• Daň z příjmů odložená: -1 030 
• Výsledek hospodaření 

za účetní období 
(po zdanění): 1 893 
 

(7) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  návrh představenstva společnosti 
Ostrovská teplárenská, a.s. na rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní 
období) za rok 2011 ve výši 1 893 080,49 Kč takto: 

 
a) zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 94 654,00 Kč 
b) příděl do statutárního fondu - sociálního fondu společnosti – ve výši 770 000,00 Kč 
c) příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 200 000,00 Kč 
d) tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 77 235,00 Kč 
e) dividendy se nevyplácí 
f) zbývající část zisku společnosti ve výši 751 191,49 Kč se převádí na účet 428 

„nerozdělený zisk minulých let“ 
 

(8) Jediný akcionář v působnosti valné hromady v souvislosti se svým rozhodnutím o výplatě 
tantiém za rok 2011 u k l á d á  představenstvu společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., aby 
zajistilo a provedlo výplatu tantiém jednotlivým členům orgánů společnosti ve lhůtě do jednoho 
měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady s tím, 
že výplata tantiém bude provedena stejným způsobem, jakým členové orgánů společnosti 
pobírají odměnu za výkon svých funkcí ve společnosti. 

 
(9) Jediný akcionář v působnosti valné hromady u rč u j e  auditora pro ověření účetní závěrky 

společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2012, a to Ing. Miroslava Grosse, 
ev. č. (KAČR) 0997, místem podnikání Karlovy Vary, Keřová 356/7, PSČ 360 07. 

 
(10) Rada města Ostrova p o vě ř u j e  starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem písemného 

vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, 
a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ. 

 
Usn. RM č. 463/12                                        Doplnění ceníku palivového dříví 
19b) RM schvaluje předložený doplněný ceník pro prodej palivového dříví platný od 23. 5. 2012. 
 
 
 
 
 
 

Bc. Pavel Čekan              Milan Matějka 
             starosta města                           místostarosta  
 


