
  1/5 

Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 21. 3. 2023 od 12:00 hod. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 178/2023 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2023 pod 

č. 105/23, 106/23, 108/23, 109/23, 111/23 až 113/23, 136/23 až 142/23, 145/23 až 147/23, 

149/23 až 165/23, 172/23, 174/23 až 176/23. 

  

 2 - Schválení veřejnoprávní smlouvy na úkoly městské policie  

usnesení č. 179/2023 

Rada města Ostrov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu se statutárním městem Karlovy 

Vary, jejímž předmětem je výkon činnosti strážníka městské policie na území druhé smluvní 

strany v rámci zajišťování veřejného pořádku při významných společenských akcí a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy. 

  

 3 - Ukončení NS reg. č. 410-16-11-23 + pronájem pozemku p. č. 985/10 a pozemku p. č. 

985/15, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 180/2023 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 410-16-11-23 ze dne 15.11.2016, uzavřené 

na pronájem pozemku p. č. 985/10 o výměře 35 m2 a pozemku p. č. 985/15 o výměře 77 m2, 

vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, s paní AE, PSČ 362 33, dohodou ke dni 31.03.2023.    

  

usnesení č. 181/2023 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 985/10 o výměře 35 m2 a pozemku p. č. 985/15 o výměře 

77 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,80 Kč/m2/rok, 

panu DD, PSČ 360 01, za účelem zahrádkářského využití. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení RM panu Dudlovi, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

 4 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Dukelských Hrdinů 

p.p.č. 2740/11, kNN, IV-12-0021165“, k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 182/2023 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby 

a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 

Dukelských Hrdinů p.p.č. 2740/11, kNN, IV-12-0021165“, vymezujícího rozsah věcného 

břemene - služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 2740/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za jednorázovou náhradu, ve výši 7 600 Kč plus 

DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese 

oprávněný. 
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 5 - Souhlas s poskytnutím individuálních dotací  

usnesení č. 183/2023 

RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 pro ARAGONIT 

z.s. se sídlem Gagarinova 506/20, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ: 69971943, zastoupený Ing. 

Renatou Kunešovou. 

  

usnesení č. 184/2023 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2023 ve výši 40 000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na obnovu 

Horního hradu v roce 2023 pro Horní hrad, o.p.s. se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 36301, 

IČO 26355752, zastoupený Pavlem Palackým. 

  

 6 - Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří  

usnesení č. 185/2023 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 70 000 Kč spolu s darovací 

smlouvou v předloženém znění na úhradu náklady spojených se zajišťováním a zvyšováním 

bezpečnosti na území obce Stráž nad Ohří, IČO: 00255009, se sídlem Stráž nad Ohří 21, 363 

01 Stráž nad Ohří, zastoupený Ing. Janou Vikovou. 

  

 7 - Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť 

radioaktivních odpadů  

usnesení č. 186/2023 

RM doporučuje ZM delegovat Mgr. Davida Hanakoviče k zastupování města Ostrov v 

Občanské kontrolní komisi (OKK) při Správě úložišť radioaktivních odpadů. 

  

 8 - Schválení OZV, kterou se vydává Požární řád města Ostrov  

usnesení č. 187/2023 

RM doporučuje ZM schválit OZV, kterou se vydává Požární řád města Ostrov v předloženém 

znění. 

  

 9 - Schválení OZV o nočním klidu  

usnesení č. 188/2023 

RM doporučuje ZM schválit OZV o nočním klidu se změnami uvedenými v zápise. 

  

 10 - Rekonstrukce 4 městských bytů v Ostrově -vyhlášení VZ pro výběr zhotovitele  

usnesení č. 189/2023 

RM schvaluje  

a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce: Rekonstrukce 4 městských 

bytů v Ostrově 

b) výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených usnesením 

Rady města Ostrov č. 576/21 ze dne 15. 06. 2021 pro vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 

bez uveřejnění 

c) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Rekonstrukce 4 

městských bytů v Ostrově 

RM pověřuje 

paní Hanu Špičkovou, vedoucí odboru městských investic a správy, k provádění změn v 

zadávací dokumentaci. 
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 12 - Projektová dokumentace pro DUR, DPS na akci - Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v 

Ostrově  

usnesení č. 190/2023 

Rada města Ostrov schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu schválených usnesením Rady města Ostrov č. 576/21 ze dne 14.06.2021 a zadává 

veřejnou zakázku malého rozsahu na projektová dokumentace pro DUR, DPS na akci – 

„Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově“ formou přímého zadání Ing. arch. Václavu Zůnovi, 

Nemocniční 49, 352 01 Aš, IČO: 722 02 327, a to za cenu 2 353 450,00 Kč včetně DPH. 

  

 13 - VZ - Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy - sever – výběr zhotovitele  

usnesení č. 191/2023 

Rada města Ostrov rozhodla o vyloučení účastníka výběrového řízení VIDEST s.r.o., IČO: 

27995771, z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku: Ostrov, Oprava komunikací 

ve vnitrobloku 9. etapy - sever, neboť účastník řízení neprokázal splnění kvalifikace v 

požadovaném rozsahu, a i přes výzvu k doplnění nabídky nedoplnil doklady prokazující splnění 

kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v čl. 11 písm. C) bod a) zadávací 

dokumentace. 

  

usnesení č. 192/2023 

Rada města Ostrov přiděluje veřejnou zakázku na stavební práce: Ostrov, Oprava komunikací 

ve vnitrobloku 9. etapy – sever, dodavateli SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, se 

sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, jehož nabídková cena ve výši 3 457 574,57 

Kč bez DPH byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, a schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s tímto dodavatelem. 

  

 14 - VZ - Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice – výběr zhotovitele  

usnesení č. 193/2023 

Rada města Ostrov přiděluje veřejnou zakázku na dodávky: Veřejné osvětlení RVO Severní a 

RVO U Nemocnice, dodavateli Werner Hüttner, IČO: 42850550, se sídlem: Limnická 1235, 

362 22 Nejdek, jehož nabídková cena ve výši 1 765 645,31 Kč vč. DPH byla podle výsledku 

hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a schvaluje uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky s tímto dodavatelem. 

  

 16 - Žádost Domu Kultury Ostrov, příspěvková organizace o souhlas s čerpáním 

finančních prostředků z rezervního fondu.  

usnesení č. 194/2023 

RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Domu kultury Ostrov, 

příspěvková organizace, v celkové výši 204 115 Kč, dle ust. § 30 odst. 2a zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle 

předloženého návrhu na opravu sociálního zázemí v 1. PP - Točně. 

  

 17 - RO Z06/2023 - OKSVS - Financování - převod ze sociálního fondu  

usnesení č. 195/2023 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z06/2023: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2023 o 558 000,00 Kč převodem ze sociálního 

fondu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 o 558 000,00 Kč na MÚ - sociální 

fond - příspěvky zaměstnancům na poukázky. 
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 18 - RO Z07/2023 - OKSVS - Financování - převod z FRR na NI dar obci Stráž nad Ohří  

usnesení č. 196/2023 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z07/2023: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2023 o 70 000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 o 70 000 Kč na NI dar obci Stráž 

nad Ohří. 

  

 19 - RO č. 14/2023 - OFŠ - průtoková dotace pro ZŠ Masarykova (OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování)  

usnesení č. 197/2023 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2023: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2023 o 32 907,65 Kč (4936,16 Kč: ZŠ Masarykova 

- dotace MŠMT na OP: Výzkum, vývoj a vzdělávání (15% podíl ze SR)); 27 971,49 Kč: ZŠ 

Masarykova - dotace MŠMT na OP: Výzkum, vývoj a vzdělávání (85% podíl z ESF)) a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 o 32 907,65 Kč (4936,16 Kč: ZŠ Masarykova - dotace 

MŠMT na OP: Výzkum, vývoj a vzdělávání (15% podíl ze SR)); 27 971,49 Kč: ZŠ Masarykova 

- dotace MŠMT na OP: Výzkum, vývoj a vzdělávání (85% podíl z ESF)). 

  

 21 - Žádost o podporu v rámci "Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní 

lékařské péče ve městě Ostrov"  

usnesení č. 198/2023 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendijního 

příspěvku v rámci "Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve 

městě Ostrov" ve výši 10 000 Kč měsíčně po dobu 17 měsíců v období předatestační přípravy 

pro MUDr. Adrianu Považanovou, nar. 1996, bytem Ostrov, Nejedlého 520. 

 

 22 - Způsob obsazování bytů v ul. Jáchymovská 225 Ostrov- Myslivna; Dodatek k 

zásadám pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov.  

usnesení č. 199/2023 

RM bere na vědomí informaci o způsobu obsazování bytů v Myslivně. 

  

usnesení č. 200/2023 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku 

města Ostrov. 

  

 23 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 201/2023 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2023 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené dítě pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupenou paní xxxxxxxxxxxxxxx 

ve výši 8 000 Kč. 

  

usnesení č. 202/2023 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2023 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené dítě pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupenou paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 8 000 Kč. 
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 24 - Spolupráce města v projektu "Podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 

a zvyšování podílu dětí zapojených v předškolním vzdělávání na území ORP Ostrov"  

usnesení č. 203/2023 

RM souhlasí s vydáním vyjádření o tom, že město považuje zřízení funkce koordinátora pro 

spolupráci školy s rodinami a dalšími subjekty pro určené ZŠ a MŠ v ORP Ostrov za potřebné 

a bude v rámci trvání projektu s garantem projektu aktivně spolupracovat. 

  

usnesení č. 204/2023 

RM pověřuje starostu města, Mgr. Davida Hanakoviče k podpisu vyjádření o aktivní spolupráci 

s obcí v projektu "Podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zvyšování podílu 

dětí zapojených v předškolním vzdělávání na území ORP Ostrov". 

  

 26 - RO č. 15/2023 – OFŠ - Vrácení nevyčerpané dotace z min. období - Efektivní a 

moderní Ostrov  

usnesení č. 205/2023 

RM schvaluje RO č. 15/2023, snižují se výdaje o 730 000 Kč na řádku "Nespecifikovaná 

rezerva" (§ 6171; pol. 5901; ORJ 6; ORG 2023) a zvyšují se výdaje o 730 000 Kč na řádku 

"Vrácení nevyčerpané dotace z min. období - Efektivní a moderní Ostrov" (§ 6402; pol. 5364, 

ORJ 13, ORG 1341) 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Bc. Pavel Čekan v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


