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 Město Ostrov 

                                                                    Usnesení 
z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 28. června 2017 od 13:00 hod. 
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Žádost o dotaci na rok 2017 z rozpočtu města Ostrov – Oblastní charita Ostrov 
3. Rozpočtová opatření 
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
6. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov  

a Městské policie Ostrov od 1. 7. 2017 
7. DP Ostrov – ukončení smlouvy o smlouvě budoucí, prodloužení stávající smlouvy, 

informace o účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2016, odvolání a volba nového 
jednatele za město Ostrov 

8. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/27 a 2582/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku 
Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  

9. Bezúplatný převod p. p. č. 2582/31, 2582/32, 2739/10 se stavbou okružní křižovatky 
Nádražní – Dukelských hrdinů v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Města Ostrov, do 
vlastnictví Karlovarského kraje  

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 864/4 
11. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – byt č. 704/2  
12. Příspěvek na vybudování vodovodních přípojek v obci Kfely 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě 

Ostrov“ 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě“  
15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 
16. Pověření určeného strážníka k plnění úkolů při řízení obecní policie 
17. Rezignace na členství ve finančním výboru, volba člena finančního výboru 
18. Schválení Dohody o narovnání s JURICA a. s. ve věci zpracování projektové 

dokumentace stavby „Rekonstrukce objektu Jáchymovská 225, Ostrov“ 
19. Nominace do orgánů společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.  
20. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
21. Zprávy z výborů 

 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 116/17 
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ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 267/16 a z roku 2017 pod č. 23/17 až 25/17, 28/17, 63/17, 65/17, 76/17 až 99/17, 101/17 
až 109/17, 111/17 až 113/17 a 115/17. 
2. Žádost o dotaci na rok 2017 z rozpočtu města Ostrov – Oblastní charita Ostrov 
Usn. ZM č. 117/17 
ZM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov pro organizaci Oblastní charita Ostrov 
na úhradu části nákladů spojených se zvýšením kapacity domova pro seniory, Domov pokojného 
stáří Ostrov na rok 2017 ve výši 500 000,00 Kč. 
 
Usn. ZM č. 118/17 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených se zvýšením kapacity 
registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov pokojného stáří Ostrov, ve výši 
500 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
 
3. Rozpočtová opatření 
3a) Rozpočtové opatření č. 90/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na odstranění 
havarijních závad na zimním stadionu z pravidelných kontrol a revizí 
Usn. ZM č. 119/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 738 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 738 tis. Kč na odstranění 
havarijních závad na zimním stadionu z pravidelných kontrol a revizí. 
 
3b) Rozpočtové opatření č. 97/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky 
Usn. ZM č. 120/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.880 tis. Kč z programové dotace u OKS na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
1.880 tis. Kč na programové dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky. 
 
3c) Rozpočtové opatření č. 107/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na výuku 
seniorů starších 60 let v ZUŠ Ostrov 
Usn. ZM č. 121/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 164.220 Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 164.220 Kč na příspěvek na 
provoz pro ZUŠ Ostrov. 
 
3d) Rozpočtové opatření č. 108/2017 – OMS – snížení příjmů a výdajů u zúčtovatelných služeb 
v bytových domech 
Usn. ZM č. 122/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2017: 
Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.000 tis. Kč u zúčtovatelných služeb 
v bytových domech. 
 
3e) Rozpočtové opatření č. 109/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na přeplatky 
a nedoplatky z vyúčtovaných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2016 
Usn. ZM č. 123/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2017: 



 3 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje, zvyšují se příjmy o 3.200 tis. Kč z nedoplatků z vyúčtovaných záloh za rok 2016  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.500 tis. Kč na přeplatky 
z vyúčtovaných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2016.  
 
3f) Rozpočtové opatření č. 110/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na osázení 
pergol v letním táboře Manětín 
Usn. ZM č. 124/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 200 tis. Kč na osazení pergol 
v letním táboře Manětín. 
 
3g) Rozpočtové opatření č. 111/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu 
okenních a dveřních výplní v budově MDDM 
Usn. ZM č. 125/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 111/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.300 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.300 tis. Kč na výměnu okenních 
a dveřních výplní v budově MDDM. 
 
3h) Rozpočtové opatření č. 113/2017 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na inovaci, 
upgrade a nákup SW a HW 
Usn. ZM č. 126/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 113/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.350 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.350 tis. Kč na inovaci, 
upgrade a nákup SW a HW. 
 
3i) Rozpočtové opatření č. 114/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na přístavbu 
tělocvičny v ZŠ JVM 
Usn. ZM č. 127/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč na přístavbu 
tělocvičny v ZŠ JVM. 
 
3j) Rozpočtové opatření č. 115/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na dopravní  
a technickou infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny v Ostrově 
Usn. ZM č. 128/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 115/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 5.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 5.000 tis. Kč na dopravní  
a technickou infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny v Ostrově. 
 
3k) Rozpočtové opatření č. 116/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na metropolitní 
síť 
Usn. ZM č. 129/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 116/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 150 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na metropolitní 
síť. 
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3l) Rozpočtové opatření č. 119/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na 
individuální dotaci pro Oblastní charitu Ostrov na provoz nových lůžek v DpS 
Usn. ZM č. 130/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 119/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na individuální 
dotaci pro Oblastní charitu Ostrov na provoz nových lůžek v DpS. 
 
3m) Rozpočtové opatření č. 40/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na vozidlo 
pro potřeby JSDH – VeA 4x4 
Usn. ZM č. 131/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na vozidlo 
pro potřeby JSDH – VeA 4x4. 
 
3n) Rozpočtové opatření č. 121/2017 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MDDM  
a zvýšení výdajů na zateplení a výměnu oken a dveří v MDDM 
Usn. ZM č. 132/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 121/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. Kč z nařízeného odvodu u městského 
domu dětí a mládeže a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. Kč na zateplení 
a výměnu oken a dveří v MDDM. 
 
3o) Rozpočtové opatření č. 122/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro ZŠ 
Masarykova 1289, příspěvková organizace na provoz atletického stadionu 
Usn. ZM č. 133/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 122/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 tis. Kč z programových dotací na sport, 
kulturu a zájmové aktivity, snižují se výdaje o 200 tis. Kč na provoz atletického stadionu u ŽS 
Masarykova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč na příspěvek pro ZŠ 
Masarykova 1289, příspěvková organizace na provoz atletického stadionu. 
 
 
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. ZM č. 134/17 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 
RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši  
150 000,00 Kč s panem V. S., nar. xxxx a paní L.S, nar.  
xxxx, bytem, 363 01 Ostrov, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 135/17 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 
finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem 
V. xxxx a paní L. xxxx oba xxxxx , 363 01 Ostrov, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 136/17 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 
RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši  
150 000,00 Kč s panem K. xxxxa paní J. xxxx oba bytem xxxx Ostrov, v předloženém znění. 
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5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování dotací 
na sport, kulturu a zájmovou činnost 
Usn. ZM č. 137/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce Prima rok 2017 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., sídlem Vykmanov 24, Ostrov,  
IČ 22819576, PSČ 363 01, zastoupený paní Denisou Pačanovou.  
 
Usn. ZM č. 138/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených  
s pořádáním akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Den pro zdraví, návštěvy 
divadelních a hudebních představení, taneční odpoledne a zájezdy se Svazem diabetiků ČR, 
pobočným spolkem Ostrov, sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 47701897, 
zastoupenou paní Juditou Ilkovou. 
 
Usn. ZM č. 139/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 35 000,00 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 organizací Ostrov, sídlem 
Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 63557746, zastoupeným Ing. Jiřím Žemličkou. 
 
Usn. ZM č. 140/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 30 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2017 a akce Dominig Lang/Site s Galerií 
umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 
1215/6, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem.  
 
Usn. ZM č. 141/17 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu části nákladů spojených s účastí 
studentů na Pražském studentském summitu, přeshraniční spolupráci se školami ve Spolkové 
republice Německo, Gymnaziáles a korespondenci s irskými studenty pro Gymnázium Ostrov, 
příspěvkovou organizaci, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 49753771, 
zastoupené Mgr. Jaroslavem Šafránkem 
 
Usn. ZM č. 142/17 
ZM ruší své usnesení č. 73/17 ze dne 5. 4. 2017. 
 
Usn. ZM č. 143/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 100 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu lyžařských a běžeckých tras 
se společností První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, 
PSČ 360 01, IČ 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem Račkem. 
 
 
6. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské 
policie Ostrov od 1. 7. 2017 
Usn. ZM č. 144/17 
ZM schvaluje nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov  
a Městské policie Ostrov s platností od 1. 7. 2017. 
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7. DP Ostrov – ukončení smlouvy o smlouvě budoucí, prodloužení stávající smlouvy, informace 
o účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2016, odvolání a volba nového jednatele za město 
Ostrov 
Usn. ZM č. 145/17 
ZM schvaluje dodatek č. 1 o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové 
osobní dopravě uzavřenou mezi Městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s. r. o. na období 
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2026 a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 
 
Usn. ZM č. 146/17 
ZM schvaluje prodloužení stávající Smlouvy o závazku služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě uzavřené mezi Městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s. r. o. z období od  
27. 6. 2016 do 30. 6. 2017, na období do 31. 12. 2017. 
 
Usn. ZM č. 147/17 
ZM navrhuje valné hromadě společnosti Dopravního podniku Ostrov s. r. o. odvolat jednatele 
společnosti za Město Ostrov pana Milana Matějku, nar. xxxx, bytem xxxx Ostrov a jmenovat 
nového jednatele společnosti za Město Ostrov Ing. Petra Nedvěda, nar. xxxx, bytem 363 01 
Ostrov, a ukládá starostovi města Ing. Josefu Železnému hlasovat na valné hromadě společnosti 
Dopravní podnik Ostrov s. r. o. v souladu s tímto usnesením ZM. 
 
 
8. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/27 a 2582/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku 
Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  
Usn. ZM č. 148/17 
ZM schvaluje přijetí daru nemovitých věcí Karlovarského kraje, IČ 70891168 – p. p. č. 2502/27 
o výměře 127 m2 a p. p. č. 2582/30 o výměře 82 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v celkové účetní 
hodnotě daru 9 405,00 Kč a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, 
zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01, IČ 70947023 (jako dárce 
na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843 (jako 
obdarovaný na straně druhé). Veškeré náklady spojené s převodem uhradí Město Ostrov.  
  
 
9. Bezúplatný převod p. p. č. 2582/31, 2582/32, 2739/10 se stavbou okružní křižovatky Nádražní 
– Dukelských hrdinů v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Města Ostrov, do vlastnictví 
Karlovarského kraje  
Usn. ZM č. 149/17 
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2582/31 o výměře 43 m2, p. p. č. 2582/32 o výměře  
39 m2, p. p. č. 2739/10 o výměře 261 m2 a stavby okružní křižovatky, skládající se z okružního 
jízdního pásu, vydlážděného prstence, dvěma směrovacími ostrůvky pojízdnými na silnici 
III/221027 a svislým dopravním označením, označujícím okružní křižovatku na silnici III/22127 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, v celkové účetní hodnotě daru 4 023 713,47 Kč a to formou darovací 
smlouvy uzavřené mezi Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843 
(jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, 
Chebská 282, PSČ 356 01, IČ 70947023 (jako obdarovaným na straně druhé). Náklady na 
vypracování GP a odborného posudku uhradí dárce, poplatek za vklad do KN uhradí obdarovaný.  
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10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 864/4 
Usn. ZM č. 150/17 
ZM schvaluje prominutí úroku (nájem) a poplatku (služby) z prodlení ve výši 90 % z celkové 
částky 29 436,00 Kč paní M. H., bytem Ostrov. Zbývajících 10 % ve výši 2 943,60 Kč uhradí 
paní M. H. v termínu do 30. 9. 2017. 
 
 
11. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – byt č. 704/2  
Usn. ZM č. 151/17 
ZM schvaluje prodloužení splátkového kalendáře na nedoplatky z nájemného včetně služeb 
spojených s užíváním bytu formou uzavření nové „Dohody o úhradě dluhu s uznáním dluhu“  
s paní Z. G., bytem Ostrov na pravidelnou měsíční splátku ve výši 1 000,00 Kč po dobu 29 
měsíců. 
 
 
12. Příspěvek na vybudování vodovodních přípojek v obci Kfely 
Usn. ZM č. 152/17 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 56 478,00 Kč – účelové dotace Vodohospodářskému 
sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) na vybudování 2 ks přípojek v obci Kfely.   
 
 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě 
Ostrov“ 
Usn. ZM č. 153/17 
ZM schvaluje projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“ ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. ZM č. 154/17 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 
č. 28, prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 – 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT, na projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“, s maximální celkovou 
výší nákladů 4 350 000,00 Kč. 
 
Usn. ZM č. 155/17 
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“,  
a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 
4 350 000,00 Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro 
jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č. 156/17 
ZM pověřuje starostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, čestných prohlášení  
a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré 
následující související administraci projektu „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“, na 
který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 28, specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.  
 
 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 
správě“  
Usn. ZM č. 157/17 
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ZM schvaluje projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“ ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č. 158/17 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 58, 
prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa; specifický cíl 4.1.1 – Optimalizovat procesy a postupy 
ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 4.1.2 – Profesionalizovat veřejnou 
správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje 
politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, na projekt „Ostrov 
– optimalizace postupů ve veřejné správě“, s maximální celkovou výší nákladů 2 500 000,00 Kč. 
 
Usn. ZM č. 159/17 
ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů 
projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho 
řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č. 160/17 
ZM pověřuje starostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, čestných prohlášení  
a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré 
následující související administraci projektu „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“, 
na který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 58, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná 
správa.  
 
 
15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Domácí kompostéry 2“ 
Usn. ZM č. 161/17 
ZM schvaluje projekt „Domácí kompostéry 2“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č. 162/17 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí, 
Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.1, Aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů na 
projekt „Domácí kompostéry 2“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje 
zajistit spolufinancování, činí 949 850,00 Kč. 
 
Usn. ZM č. 163/17 
ZM schvaluje zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem životního prostředí 
v rámci projektu „Domácí kompostéry 2“. 
 
 
16. Pověření určeného strážníka k plnění úkolů při řízení obecní policie 
Usn. ZM č. 164/17 
ZM pověřuje na návrh starosty města a dle zákona 553/1991 Sb. §3 odst. 2 řízením obecní 
policie pana Ladislava Martínka.  
 
 
17. Rezignace na členství ve finančním výboru, volba člena finančního výboru 
Usn. ZM č. 165/17 
ZM zvolilo volební komisi ve složení odpovídajícím návrhové komisi. 
 
Usn. ZM č. 166/17 
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Nedvěda na členství ve Finančním výboru. 
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Usn. ZM č. 167/17 
ZM rozhodlo o veřejné volbě členů výboru.  
 
Usn. ZM č. 168/17 
ZM zvolilo v souladu s ust. § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, za člena Finančního výboru Ing. Václava Hanzla.  
 
 
18. Schválení Dohody o narovnání s JURICA, a. s., ve věci zpracování projektové dokumentace 
stavby „Rekonstrukce objektu Jáchymovská 225, 363 01 Ostrov 
Usn. ZM č. 169/17 
ZM bere na vědomí Znalecký posudek č. 251C/2017, zpracovaný Ing. Zdeňkem Němcem, 
znalcem v oborech projektování a stavebnictví na určení obvyklé ceny za zpracování 
projektových dokumentací jednotlivých částí rekonstrukce bývalého hotelu Myslivna  
a přístavby minipivovaru, Ostrov, Jáchymovská 225, jenž jako obvyklou cenu provedených prací 
a souvisejících výkonů inženýrských činností stanovuje 3 468 688,00 Kč včetně DPH. 
 
Usn. ZM č. 170/17 
ZM schvaluje Dohodu o narovnání mezi Městem Ostrov a JURICA Ateliéry s. r. o., se sídlem 
Boží Dar č. p. 176, 362 62 Boží Dar, IČ 04131339, zastoupenou jednatelem Ing. Antonem 
Juricou ve věci zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce objektu Jáchymovská 
225, Ostrov“ v předloženém znění.  
 
Rozpočtové opatření č. 129/2017 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na projektovou 
dokumentaci na realizaci rekonstrukce čp. 225 a minipivovaru – dohoda o narovnání 
Usn. ZM č. 171/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 129/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.763.063 Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 463.700 Kč na přípravu 
rekonstrukce čp. 225 a čp. 1342 a souvisejících ploch a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2017 ve výši 2.226.763 Kč na projektovou dokumentaci na realizaci rekonstrukce čp. 225  
a minipivovaru – dohoda o narovnání. 
 
 
19. Nominace do orgánů společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.  
- bez usnesení 
 
 
20. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
 
 
21. Zprávy z výborů 
- bez usnesení  
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný v. r.                                                                     Mgr. Petr Šindelář, LL.M. v. r.                    
  starosta města                                                                                      1. místostarosta města 


