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Město Ostrov 

Usnesení 

z 1. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 10. 1. 2023 od 12:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 1/2023 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2022 pod 

č. 346/22, 367/22, 442/22, 552/22, 592/22, 767/22, 787/22 až 791/22, 816/22, 818/22, 836/22, 

857/22, 862/22, 866/22, 873/22 až 880/22, 887/22, 888/22, 913/22, 914/22, 920/22, 922/22, 

924/22, 925/22, 927/22, 928/22, 961/22 až 964/22, 966/22 až 986/22, 971/22, 979/22 až 981/22, 

987/22 až 991/22, 995/22 až 1009/22, 1012/22, 1015/22, 1020/22, 1021/22, 1022/22, 1027/22 

až 1043/22, 1045/22 a 1046/22. 

  

 2 - Souhlasy s ubytováním pro uprchlíky z UA  

usnesení č. 2/2023 

RM souhlasí se změnou usnesení č. 1035/2022 takto: RM souhlasí s užíváním bytu v ul. 

Klášterní 141/B3 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu od 8. 11. 2022 

do 15. 1. 2023. 

  

usnesení č. 3/2023 

RM souhlasí s poskytnutím ubytování v ul. Brigádnická 712 v Ostrově těmto osobám: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna dobu od 16. 1. 2023 

do 31. 3. 2023. 

  

usnesení č. 4/2023 

RM souhlasí s poskytnutím ubytování v ul. Brigádnická 712 v Ostrově těmto osobám: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu od 1. 1. 2023 do 17. 3. 2023. 

  

usnesení č. 5/2023 

RM souhlasí s poskytnutím ubytování v ul. Brigádnická 712 v Ostrově těmto osobám: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 

3. 2023. 

  

 3 - Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov na období 2023 

- 2027  

usnesení č. 6/2023 

RM doporučuje ZM schválit Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města 

Ostrov na období 2023 - 2027. 

  

 4 - Jmenování člena Dopravní komise  

usnesení č. 7/2023 

RM bere na vědomí v souladu s ust. § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že ve funkci stálého hosta Dopravní komise za odbornou 

veřejnost bude Ing. Igor Hrazdil, xxxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov. 
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 5 - Schválení OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

ve městě Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  

usnesení č. 8/2023 

RM doporučuje ZM schválit OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství ve městě Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 

  

 6 - Odpověď na petici za klidný život pro místní obyvatele  

usnesení č. 9/2023 

RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici za klidný život pro místní obyvatele v 

předloženém znění 

  

 7 - Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu  

usnesení č. 10/2023 

RM neschvaluje žádost firmy BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. o nahrazení zádržného 

(zbývajících 10 % ceny díla) za bankovní záruku. 

  

 8 - Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, 

Jáchymovská 225 - Přestavba na byty  

usnesení č. 11/2023 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22, kterým se celková 

cena stavby „Objekt Myslivna Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, 

Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ navyšuje o 367 744,75 Kč bez DPH (422 906,46 Kč vč. 

15 % DPH). 

  

 9 - Jmenování do funkce ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace  

usnesení č. 12/2023 

RM jmenuje na základě výběrového řízení do funkce ředitele Domu kultury Ostrov, 

příspěvkové organizace, Ing. Karla Tetura na dobu určitou dva roky s účinností od 11. 1. 2023. 

  

 10 - Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací města 

na rok 2023  

usnesení č. 13/2023 

RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2023 dle předloženého 

návrhu. 

  

usnesení č. 14/2023 

RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2023 dle předloženého 

návrhu. 

  

usnesení č. 15/2023 

RM ukládá odboru finančnímu a školství písemně sdělit závazné ukazatele vyplývající ze 

schváleného rozpisu rozpočtu města na rok 2023 příspěvkovým organizacím města, které jsou 

povinny se jimi řídit. 
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 11 - Rozpočtové opatření č. 102/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na 

Revitalizace zeleně v Zámeckém parku v Ostrově  

usnesení č. 16/2023 

Rada města Ostrov bere na vědomí RO č. 102/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 505 054 Kč na Zámecký park a klášter - ostatní 

služby - práce nad rámec smlouvy a zvyšuje se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 247 135,44 

Kč na Revitalizace zeleně v Zámeckém parku v Ostrově - dotace a o 257 918,56 Kč na 

Revitalizace zeleně v Zámeckém parku v Ostrově - podíl města. 

  

 12 - Rozpočtové opatření č. 103/2022 - OFŠ - přesun finančních prostředků na Podpory 

změny způsobu vytápění na ekologická paliva  

usnesení č. 17/2023 

Rada města Ostrov bere na vědomí RO č. 103/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 50 000 Kč na Program finanční podpory na obnovu 

objektů v historickém jádru města - příspěvek na fasády a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 

Ostrov o 50 000 Kč na Podporu změny způsobu vytápění na ekologická paliva. 

  

 13 - Rozpis rozpočtu města na rok 2023  

usnesení č. 18/2023 

RM bere na vědomí rozpis rozpočtu města na rok 2023 v předloženém znění, kde celkové 

příjmy města včetně financování činí 618 804 tis. Kč a celkové výdaje města činí 618 804 tis. 

Kč. 

  

usnesení č. 19/2023 

RM ukládá odboru finančnímu a školství zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2023 pro jednotlivé 

odbory MěÚ a pro Městskou policii Ostrov. 

  

 14 - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města  

usnesení č. 20/2023 

RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem 

Ostrov na roky 2024-2025 dle předložených návrhů. 

  

 15 - Změny inventárních komisí pro rok 2022  

usnesení č. 21/2023 

RM pověřuje starostu pana Mgr. Davida Hanakoviče, aby jmenoval náhradní členy 

inventárních komisí pro rok 2022. 

  

 16 - Povolení splátkového kalendáře paní Haně Šimkové  

usnesení č. 22/2023 

RM schvaluje splátkový kalendář pohledávky za pohřebné paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 10 684,30 Kč, v pravidelných 

měsíčních splátkách 1 000 Kč a poslední splátky 684,30 Kč, po dobu 11 měsíců. 

  

 17 - Rozpočtové opatření č. 2/2023 - ORÚP - vrácení nevyčerp.dotace - Expozice 

porcelánu  

usnesení č. 23/2023 

RM bere na vědomí RO č. 2/2023: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Nespecifická rezerva o 140 000 Kč a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města Ostrov na Vrácení nevyčerpané dotace z KÚKK - Programu pro 

poskytování dotací na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů - EXPOZICE PORCELÁNU. 
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18 - Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2022  

usnesení č. 24/2023 

RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2022 v 

předloženém znění 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Bc. Pavel Čekan v.r. 

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


