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Město Ostrov 

Usnesení 

z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 24. června 2020 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení dohody o ručení mezi Městem Ostrov a společností Komerční banka, a.s. 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na 

období od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2029 

4. Prodej části pozemku p. č. 224/93 o výměře 18 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

5. Program regenerace městské památkové zóny - schválení příspěvku Římskokatolické 

farnosti 

6. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

7. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na sport 

9. Rozpočtová opatření 

10. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

11. Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace o návratnou 

finanční výpomoc na předfinancování podpory z programu „Přírodní zahrady“ 

12. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

13. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 105/20 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2020 

pod č. 57/20 až 82/20, 84/20 až 91/20, 96/20 až 98/20 a 101/20 až 104/20. 

 

   

2. Schválení dohody o ručení mezi Městem Ostrov a společností Komerční banka, a.s. 

Usn. ZM č. 106/20 

Zastupitelstvo města Ostrova  

 

•  s c h v a l u j e  návrh dohody o ručení č. 10000769860 mezi Městem Ostrov, IČO: 

00254843, se sídlem 36301 Ostrov, Jáchymovská 1, jako ručitelem a společností 

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 

45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1360, jako bankou, kterou se Město Ostrov bance zaručuje za společnost 

Ostrovská teplárenská, a.s. jako dlužníka, že za něj splní všechny závazky ze smlouvy o 

úvěru č. 99025987596 ve výši 60 000 000,00 Kč s přísl. mezi společností Ostrovská 

teplárenská, a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, 
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Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako věřitelem, který bude 

sloužit k financování výstavby kotelny na biomasu o výkonu 6MWt, rozšíření skládky 

paliva, nakladač a krytý sklad paliva, pokud dlužník (Ostrovská teplárenská, a.s.) řádně a 

včas nesplní věřiteli (Komerční banka, a.s.) své závazky z uvedené smlouvy o úvěru  

 

• a  s o u č a s n ě  podle ustanovení § 85 písm. j) ObecZ a podle ustanovení § 38 odst. 3 

písm. d) ObecZ s o u h l a s í  s uzavřením dohody o ručení č. 10000769860 mezi 

městem Ostrov jako ručitelem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na 

Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako věřitelem v předloženém 

znění za shora uvedených podmínek. 

 

 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na 

období od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2029 

Usn. ZM č. 107/20 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku služby ve veřejné linkové osobní dopravě 

uzavřené mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. na období 01. 07. 2020 

do 30. 06. 2021 a pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše jejím podpisem. 

 

 

4. Prodej části pozemku p. č. 224/93 o výměře 18 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 108/20 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 224/93, oddělenou na základě GP č. 2249-11/2020 jako 

pozemek p. č. 224/671 o výměře 18 m², vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, do podílového 

spoluvlastnictví o velikosti podílu ½ Mgr. L. B., r. č.xx, bytem xx, 363 01 Ostrov, o velikosti ¼ 

panu K. K. r. č. xx, bytem xx, 363 01 Ostrov a o velikosti ¼ xx, r. č. xx, bytem xx, 363 01 

Ostrov, za cenu 11 700,00 Kč dle znaleckého posudku č. 3619-39/2020, plus DPH v zákonné 

výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 

kupující. 

 

 

5. Program regenerace městské památkové zóny - schválení příspěvku Římskokatolické farnosti 

Usn. ZM č. 109/20 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli Římskokatolické farnosti Ostrov 

na opravu vitrážových oken kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově, rej.č. 18069/4-

970 ve výši 70 000,- Kč v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov v roce 

2020. 

 

 

6. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

Usn. ZM č. 110/20 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 ve výši 

80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz odchytové služby 

a následnou péči o zvířata pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 
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Usn. ZM č. 111/20 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 ve výši 

20 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou na úhradu nákladů spojených s nákupem 

malorážky pro Biatlon klub OSTROV, z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 363 01, IČO, 

zastoupenou Michaelou Kuncovou. 

 

Usn. ZM č. 112/20 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 ve výši 

25 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na obnovu Horního hradu 

v roce 2020 pro Horní hrad, o.p.s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 36301, IČO 26355752, 

zastoupený Ditou Kintšnerovou. 

 

Usn. ZM č. 113/20 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 ve výši 

30 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz a údržbu 

veřejného Sportparku u nemocnice v roce 2020 pro OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s., se sídlem Na 

Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 11000, IČO 27999602, zastoupený Ing. Jožou Lokajíčkem.  

 

 

7. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

Usn. ZM č. 114/20 

ZM schvaluje výjimku z pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu města Ostrov na podporu 

sportovních, kulturních a zájmových aktivit pro subjekty, které podaly své žádosti po 

stanoveném termínu: VK Karlovarsko z.s., Biatlon club Ostrov z.s. a HC Čerti Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 115/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 10 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s festivalem 

zdravotně postižených Souznění se spolkem Aragonit z. s., se sídlem Česká 145, Karlovy Vary, 

PSČ 360 18, IČO 69971943, zastoupený Ing. Renatou Kunešovou. 

 

Usn. ZM č. 116/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 60 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Rockový Ostrov 2020 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem Lidická 1212, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 

 

Usn. ZM č. 117/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 35 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Experiment Ostrov z. s., se sídlem Dolní Žďár 96, PSČ 363 01, IČO 06727841, 

zastoupeným Ondřejem Hechtem.  

 

Usn. ZM č. 118/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Horní hornohradskou kulturní sezónu 

2020 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 26355752, 

zastoupený Mgr. Ditou Kosovou. 
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Usn. ZM č. 119/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Diaporadna a provoz kanceláře se 

Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 47701897, zastoupený Juditou Ilkovou. 

 

Usn. ZM č. 120/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 45 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se zájezdy a 

činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ostrov, se sídlem 

Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupený Ing. Jiřím Žemličkou. 

 

Usn. ZM č. 121/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 85 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 

společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov 

z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, zastoupený Petrem 

Surňákem. 
 

Usn. ZM č. 122/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 105 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Atletika Ostrov, z. s., se sídlem Bezručova 342, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 8080151, 

zastoupený Evou Zekuciovou. 
 

Usn. ZM č. 123/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Biatlon Klub OSTROV z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 06229450, 

zastoupený Michaelou Kuncovou. 
 

Usn. ZM č. 124/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 25 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s Chci si 

zazávodit se spolkem CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

28556534, zastoupený Evou Šimkovou.  

 

Usn. ZM č. 125/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 100 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 

celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 66362776, zastoupený Tomášem Michlíkem. 

 

Usn. ZM č. 126/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 695 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se sídlem U Nemocnice 

1202, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem Bursíkem. 
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Usn. ZM č. 127/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 345 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI OSTROV z. s., se sídlem 

Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený Vlastimilem Šindarem. 
 

Usn. ZM č. 128/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 95 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, 

zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 

 

Usn. ZM č. 129/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností a 

pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem Lidická 1201, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupený Vladimírem Ječmenem. 

 

Usn. ZM č. 130/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 45 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s přípravou a 

účastí na MČR 2020 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima Horseland z. s., sídlem Vykmanov 24, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. ZM č. 131/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 230 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním závodu Běh 17. Listopadu se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov 

z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupený Miroslavem 

Faktorem. 
 

Usn. ZM č. 132/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 150 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se 

sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupený Ladislavem 

Martínkem. 
 

Usn. ZM č. 133/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, 

zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 
 

Usn. ZM č. 134/20 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu mládežnického volejbalu v 

Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko z. s., sídlem Vítězná 414/72, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem Merunou. 
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8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na sport 

Usn. ZM č. 135/20 

ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 pro TJ 

Jáchymov, z. s., se sídlem náměstí Republiky 75, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00478962, 

zastoupený Martinem Bezouškou. 

 

 

9. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z25/2020 – OSŽÚ – přesun finančních prostředků z FRR na pohřbení 

zemřelých 

Usn. ZM č. 136/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z25/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 285.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 285.000 Kč na pohřbení zemřelých.  

 

b) Rozpočtové opatření č. Z26/2020 – ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 

na autobusové spoje MHD 

Usn. ZM č. 137/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z26/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 900.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 900.000 Kč na příspěvek na 

autobusové spoje MHD.  

 

c) Rozpočtové opatření č. Z27/2020 – OFŠ – přesun finančních prostředků z FRR na program 

finanční podpory bytové výstavby pro fyzické osoby 

Usn. ZM č. 138/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z27/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.050.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.050.000 Kč na program finanční 

podpory bytové výstavby pro fyzické osoby. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z28/2020 – OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení 

výdajů spojených s těžbou dřeva 

Usn. ZM č. 139/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z28/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 450.000 Kč z těžby dřeva z lesa a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 450.000 Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva.  

 

e) Rozpočtové opatření č. Z29/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

ochranného materiálu v rámci nouzového stavu z důvodu COVID-19 

Usn. ZM č. 140/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z29/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 385.006,13 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 385.006,13 Kč na nákup ochranného 

materiálu v rámci nouzového stavu z důvodu COVID-19. 
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f) Rozpočtové opatření č. Z31/2020 – OKSVS – převod finančních prostředků z FRR a navýšení 

příjmů daně z hazardních her na diskový server a nákup nových PC 

Usn. ZM č. 141/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z31/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 150.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje, zařazují se příjmy ve výši 630.000 Kč daně z hazardních her a zvyšují se výdaje 

v rozpočtu na rok 2020 o 780.000 Kč na nákup nového diskového serveru na data úřadu, na 

nákup nových PC a na nákup spotřebního materiálu. 

 

 

10. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 142/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 13/2020-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem K. K. a paní J. K. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 143/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 14/2020-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem P. Č. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 144/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 15/2020-BJ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s paní K. L. a panem V. H. 

v předloženém znění. 

 

 

11. Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace o návratnou finanční 

výpomoc na předfinancování podpory z programu „Přírodní zahrady“ 

Usn. ZM č. 145/20 

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Ostrov, Halasova 765, 

příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Výzva č. 7/2019 s názvem „Přírodní 

zahrady“ vyhlášený Státním fondem životního prostředí, dle předloženého návrhu.  

 

Rozpočtové opatření č. Z30/2020 – OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro MŠ Halasova 

Ostrov na předfinancování projektu výzva č. 7/2019 s názvem Přírodní zahrady, vyhlášený 

Státním fondem životního prostředí formou návratné finanční výpomoci 

Usn. ZM č. 146/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z30/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 386.400 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 386.400 Kč pro MŠ Halasova 

Ostrov na předfinancování projektu výzva č. 7/2019 s názvem Přírodní zahrady, vyhlášený 

Státním fondem životního prostředí formou návratné finanční výpomoci. 

 

 

12. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

Usn. ZM č. 147/20 

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny 

původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla pod pořadovým číslem NFV-05 s panem 

J. G. k projektu „Město Ostrov – půjčky na výměnu kotlů“ v předloženém znění. 
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13. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO a zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Bureš v.r.     Ing. Marek Poledníček v.r. 

 starosta města      místostarosta města   

   


