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  xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

 

                                                            
 

 

 Město Ostrov 

Usnesení 

ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 9. března od 15:00 hod. 

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

 

 

 

Program:   

 

1. Uzavření dohody o založení spolku „Živý kraj" – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z.s.  

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ 

 

 

 

 

1.Uzavření dohody o založení spolku „Živý kraj" – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.  

Usn. ZM č. 43/16 
ZM schvaluje uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – destinační 

agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění stanov, v předloženém znění. 

 

 

 

2.Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ 

Usn. ZM č. 44/16 
ZM schvaluje projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“ ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. ZM č. 45/16 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb - 113 310 na projekt „Rozšíření kapacity domova pro seniory“, jehož 

celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 26 123 

723,47 Kč. 

 

Usn. ZM č. 46/16 
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 

dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb - 113 310 na projekt „Rozšíření kapacity domova pro 

seniory“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
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Usn. ZM č. 47/16 
ZM schvaluje zplnomocnění starosty města k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

v rámci projektu „Rozšíření kapacity domova pro seniory“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     

starosta města                                                                                               místostarosta 


