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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 8. února 2017 od 16:00 hod. 

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

 

 

 

Program:   
 

1. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s." 

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace 

3. Návrhy na jmenování nových členů správní a dozorčí rady společnosti První Krušnohorská  

o. p. s., jejímž jedním ze zakladatelů je město Ostrov 

 

 

 

 

1. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s." 

Usn. ZM č. 30/17 
ZM souhlasí s návrhem změny stanov spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 31/17 
ZM deleguje místostarostu města Ing. Josefa Železného na nejbližší valnou hromadu spolku 

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. a ukládá mu 

hlasovat pro změnu stanov spolku ve smyslu předloženého návrhu. 

 

 

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace  

Usn. ZM č. 32/17 
ZM ukládá RM zajistit nejpozději v roce 2018 přípravu projektové dokumentace na novou 

tělocvičnu v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. ZM č. 33/17 
ZM schvaluje projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně 

zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace“ ve smyslu předloženého návrhu. 
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Usn. ZM č. 34/17 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 

č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů; 

investiční priorita 06.2.67 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy 

pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu, na projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných 

oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvková organizace“, s maximální celkovou výší nákladů 15 670 000,00 Kč. 

 

Usn. ZM č. 35/17 
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  

a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % 

celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 15 670 000,00 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. 36/17 
ZM pověřuje místostarostu 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 „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  

a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace“, na který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 

47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 

investiční priorita 06.2.67 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy 

pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu.  

 

 

3. Návrhy na jmenování nových členů správní a dozorčí rady společnosti První Krušnohorská  

o. p. s., jejímž jedním ze zakladatelů je město Ostrov 

Usn. ZM č. 37/17 
ZM schvaluje v předloženém znění návrh na jmenování nových členů správní rady společnosti 

První Krušnohorská o. p. s. a to:  

- Jakub Čáslavský,  dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 362 25 Nová Role 

- Ing. Jiří Kupilík, dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 360 04 Karlovy Vary 

Usn. ZM č. 38/17 
ZM schvaluje v předloženém znění návrh na jmenování nových členů dozorčí rady společnosti 

První Krušnohorská o. p. s. a to:  

- Ing. Vladimír Palivec, dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov  

- Petr Müller, dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 431 91 Loučná pod Klínovcem   

- Dana Schwarzová, dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 362 21 Nejdek 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný      Mgr. Libor Bílek                     

   místostarosta           místostarosta 


