
 1 

  
 

                                                            
 Město Ostrov 

Usnesení 
z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu v pondělí 6. listopadu 2017 od 14:00 hod. 
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 
 
Program: 

1. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 
území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 - nové informace 

2. Rozpočtová opatření 
3. Zpráva kontrolního výboru 

 
 
1. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v území 
ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 - nové informace 
Usn. ZM č. 205/17 
ZM schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a Roční akční plán 
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov pro školní rok 2017/2018, které vznikly v rámci 
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, reg. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018. 
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a) Rozpočtové opatření č. 181/2017 – OI – přesun finančních prostředků na realizaci úspor 
energie MDDM Ostrov – výměna oken a dveří 
Usn. ZM č. 206/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 181/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 700 tis. Kč na dopravní a technickou 
infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2017 o 700 tis. Kč na realizaci úspor energie MDDM Ostrov – výměna oken a dveří. 
 
2b) Rozpočtové opatření č. 182/2017 – OI – přesun finančních prostředků na přístavbu 
tělocvičny v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova  996, příspěvková organizace  
Usn. ZM č. 207/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 182/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč na dopravní a technickou 
infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2017 o 600 tis. Kč na přístavbu tělocvičny v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, 
Myslbekova  996, příspěvková organizace. 
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2c) Rozpočtové opatření č. 185/2017 – MP – přijatý dar na nákup a montáž kamery na čp. 1171-
1173 
Usn. ZM č. 208/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 185/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč z přijatého investičního 
daru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč na nákup a montáž kamery 
na čp. 1171 - 1173. 
 
2d) Rozpočtové opatření č. 188/2017 – OKS – navýšení daňových příjmů a navýšení příspěvku 
na provoz pro městskou knihovnu a městský dům dětí a mládeže Ostrov 
Usn. ZM č. 209/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 188/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 141.256 Kč u daně z příjmu právnických 
osob, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 87.156 Kč u příspěvku na provoz pro 
MěK Ostrov a zvyšují se výdaje o 54.100 Kč u příspěvku na provoz pro MDDM Ostrov.  
 
2e) Rozpočtové opatření č. 189/2017 – OI – navýšení daňových příjmů a navýšení finančních 
prostředků na stavební práce na přestavbu domu čp. 617 
Usn. ZM č. 210/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 189/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.500 tis. Kč u daně z příjmu právnických 
osob, zvyšují se příjmy o 3.000 tis. Kč u daně z přidané hodnoty a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2017 o 5.500 tis. Kč na stavební práce na přestavbu domu čp. 617 na KODUS – 
kolektivní dům pro seniory.   
 
 
3. Zpráva kontrolního výboru 
Usn. ZM č. 211/17 
(a) ZM b e r e  n a  v ě d o m í  zápis z 5. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 10. 

2017. 
 

(b) ZM b e r e  n a  v ě d o m í ,  že plánovací smlouva mezi Městem Ostrov a společností 
EHC DevelopCZ s.r.o. podepsaná za Město Ostrov dne 06. 12. 2016 tehdejším starostou 
města Bc. Pavlem Čekanem, je absolutně neplatná, neboť k jejímu uzavření nebyl dán 
souhlas ani Rady města Ostrova ani Zastupitelstva města Ostrova a konstatuje, že došlo 
k porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv, 
vše v platných zněních. 
 

(c) ZM b e r e  n a  v ě d o m í ,  že při zadávání zakázek projekčních prací na zpracování 
projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro stavbu Rekonstrukce hotelu Myslivna 
došlo k porušení vlastních pravidel města pro zadávání veřejných zakázek, dále i zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění, jakož i k porušení zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv, vše v platných 
zněních. 
 

(d) ZM u k l á d á  starostovi města, aby zajistil doplnění zprávy vnitřního auditu č. 2/IA/2016 
a zprávy vnitřního auditu č. 3/IA/2016 o stanoviska auditora, zda došlo v posuzovaných 
případech závadného stavu k selhání systému nebo jednotlivce. 
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(e) ZM u k l á d á  Radě města Ostrova, aby navrhla či přijala, opatření směřující k nápravě 
zjištěného závadného stavu, jakož i takových opatření, která by byla s to účinně zabránit 
opakování vzniku takového nebo obdobného závadného stavu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný                                                                                 Mgr. Petr Šindelář, LL.M.                     
   starosta města                                                                                        1. místostarosta města 


