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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 16. ledna 2019 od 15:00 hod. 

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

 

 

Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočet města na rok 2019 

3. Střednědobý rozpočtový výhled 2020 -2021 

4. Změna pravidel pro poskytování příspěvku města pro zdravotně postižené děti 

5. Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie, ZŠ Masarykova, Ostrov - schválení 

podání žádosti o dotaci 

6. Změna v zastoupení města ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, z.s. 

7. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 2. 2019 

8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1821 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního práva 

9. Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Ostrov uvádějícího poprvé na vnitřní 

trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu 

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

rozpočtu PO 

11. Zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 1/19 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2015 

pod č. 244/15, z roku 2016 pod č. 278/16 až 281/16 a z roku 2018 pod č. 27/18, 109/18, 136/18 

až 138/18, 140/18, 142/18, 165/18 až 167/18, 169/18, 172/18 až 177/18 a 181/18 až 187/18.  

 

 

2. Rozpočet města na rok 2019 

Usn. ZM č. 2/19 
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2019, kde celkové navrhované příjmy města včetně 

financování činí 447 998 tis. Kč a celkové výdaje města činí 447 998 tis. Kč.  

 

 

3. Střednědobý rozpočtový výhled 2020 -2021 

Usn. ZM č. 3/19 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2020 a 2021 v předloženém znění. 
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4. Změna pravidel pro poskytování příspěvku města pro zdravotně postižené děti 

Usn. ZM č. 4/19 

ZM schvaluje změnu Pravidel pro poskytnutí příspěvku města zdravotně postiženým dětem dle 

předloženého návrhu a se změnou v článku IV., odst. 5 ve znění – na zajištění sociálních služeb 

vč. dopravy. 

 

 

5. Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie, ZŠ Masarykova, Ostrov - schválení podání 

žádosti o dotaci 

Usn. ZM č. 5/19 

ZM schvaluje projekt „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova 

Ostrov“ dle předloženého návrhu. 

 

Usn. ZM č. 6/19 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do 13. výzvy z Integrovaného regionálního operačního 

programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání III“, 

na projekt „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov“, 

s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 3 795 165,85 Kč. 

 

Usn. ZM č. 7/19 

ZM schvaluje zajištění financování projektu „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie 

ZŠ Masarykova Ostrov“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což 

podle rozpočtu činí 3 795 165,85 Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. ZM č. 8/19 

ZM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ 

Masarykova Ostrov“, na který je podávána žádost o dotaci do 13. výzvy z Integrovaného 

regionálního operačního programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací 

struktura a vzdělávání III“.  

 

 

6. Změna v zastoupení města ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, z.s. 

Usn. ZM č. 9/19 

ZM deleguje na valné hromady spolku ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, 

z.s. (dále jen „DA“), pro období od 17. 1. 2019  do 01. 10. 2022 zástupce  města  Ostrov (člena 

DA) – paní Ing. Jitku Samákovou, místostarostku města Ostrov, bytem xxxx, Ostrov (dále jen 

„zástupce města“).  

Zástupce města je oprávněn na valné hromadě DA navrhnout a hlasovat pro odvolání paní Ing. 

Alexandry Fürbachové, bytem xxxx, Ostrov, z funkce člena správní rady DA nominovaného 

městem a navrhnout a hlasovat pro volbu nového člena správní rady DA nominovaného městem, 

a to pana Ing. Marka Poledníčka, místostarostu města, bytem xxxx, Ostrov. 

Zástupce města je na valných hromadách DA oprávněn hlasovat o usneseních DA ve věci: 

 kontrola plnění ročního plánu 

 schvalování výroční zprávy správní rady 

 schvalování výroční zprávy o činnosti kontrolní komise 

 schvalování výsledku hospodaření spolku 

 hlasování o odvolání a jmenování členů správní rady nominovaných ostatními členy DA 

nebo určenými zástupci aktérů cestovního ruchu 
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 hlasování o odvolání a jmenování členů kontrolní komise nominovaných ostatními členy 

DA 

za předpokladu, že navrhované usnesení je v souladu s platnými stanovami DA, platnými 

právními předpisy a bylo řádně projednáno kompetentními orgány DA. 

 

 

7. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské 

policie Ostrov od 1. 2. 2019 

Usn. ZM č. 10/19 

ZM schvaluje nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov  

a Městské policie Ostrov s platností od 1. 2. 2019. 

 

 

8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1821 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního práva 

Usn. ZM č. 11/19 

ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící na st. p. č. 1821  

v  k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana P. P., bytem xxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou kupní 

cenu 90 000,00 Kč. 

 

 

9. Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Ostrov uvádějícího poprvé na vnitřní trh 

dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu 

Usn. ZM č. 12/19 

ZM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Ostrov uvádějícího poprvé 

na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu. 

 

 

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

PO 

- bez usnesení.  

 

 

11. Zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

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

   starosta města                                                                                  místostarosta města 


