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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu ve středu 26. května 2014 od 15:00 hod. 

v zasedací síni MěÚ Ostrov 
 
 
 
 
Program:   

1. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Skatepark - plochy pro volnočasové 
aktivity 

2. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, revitalizace vnitrobloku Horská - U 
Nemocnice - Borecká – Hlavní 

3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova 

5. Informace o podání žádostí o dotace na realizace úspor energie u objektů v majetku města 
(zateplení) 

6. Plánovací smlouva pro lokalitu „Obchodní centrum Ostrov“ 
7. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 

 
1.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Skatepark - plochy pro volnočasové aktivity 
Usn. ZM č.  85/14  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Skatepark - plochy pro volnočasové aktivity, ukládá 
starostovi města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov 
ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
2. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - 
Borecká - Hlavní 
Usn. ZM č.  86/14  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská -  
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U Nemocnice - Borecká - Hlavní, ukládá starostovi města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje 
starostu města k zastupování Města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, 
změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
Usn. ZM č.  87/14  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov, ukládá starostovi 
města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov ve věci 
všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova 
Usn. ZM č.  88/14  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, ukládá 
starostovi města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov 
ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
5. Informace o podání žádostí o dotace na realizace úspor energie u objektů v majetku města 
Usn. ZM č.  88/14  
ZM bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci v rámci LX. Výzvy Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3. 2. Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry na projekty „Realizace úspor energie – MŠ Masarykova, 
Ostrov“, „Realizace úspor energie – MŠ Myslbekova, Ostrov“ a „Realizace úspor energie – 
Lidická 1036, Ostrov“. 
 
 
6. Plánovací smlouva pro lokalitu „Obchodní centrum Ostrov“ 
Usn. ZM č.  89/14  
ZM schvaluje Plánovací smlouvu pro realizaci stavby „Obchodní centrum Ostrov“, ve které jsou 
stanovena práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě veřejné dopravní infrastruktury  
a technické infrastruktury pro Město Ostrov se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov  
a společnost ESA INVEST s.r.o. se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, IČ:  
260 30 420, v předloženém znění. 
f  
 
7.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


