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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 7. 2. 2023 od 12:00 hod. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 77/2023 

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

č. 970/22 a z roku 2023 pod č. 8/23, 9/23, 11/23, 23/23, 26/23 až 35/23, 45/23, 50/23 až 58/23, 

64/23, 66/23 až 76/23. 

  

 2 - Plán pro zvládání dopadů uprchlické krize  

usnesení č. 78/2023 

Rada města schvaluje Dodatek plánu prevence kriminality města Ostrov na období 2022 - 2023 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

  

 3 - Rozpočtové opatření - Strategie rozvoje města  

usnesení č. 79/2023 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2023 Přesun finančních prostředků na realizaci Strategie 

rozvoje města ve výši 820 000,- Kč z řádku „Nespecifikovaná rezerva“. 

  

 5 - Strategie rozvoje města Ostrova  

usnesení č. 80/2023 

RM schvaluje záměr pořízení nové Strategie rozvoje města Ostrova a na základě provedeného 

průzkumu trhu zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování Strategie rozvoje města 

Ostrova firmě AQE advisors, a.s., IČ 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, 

za nabídkovou cenu 677.000,- Kč bez DPH. 

  

 6 - Dodatek č. 9 ke smlouvě reg.č. 276-15-10-06 -Psí útulek - za správu a provoz  

usnesení č. 81/2023 

RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě reg. č. 276-15-10-06 Zajištění správy a provozu 

městského útulku pro psy v předloženém znění. 

 

 7 - Dospra - inflační navýšení k Příkazní smlouvě za správu bytového a nebytového 

majetku Města Ostrov  

usnesení č. 82/2023 

RM schvaluje Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě: "Správa bytového a nebytového majetku Města 

Ostrov", reg. č. 396-16-11-10, v předloženém znění. 

  

 8 - Ostrov, Rekonstrukce veřejného osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice - 

vyhlášení VZ pro výběr dodavatele  

usnesení č. 83/2023 

RM schvaluje  

a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na dodávky: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

RVO Severní a RVO U Nemocnice;  

b) vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky: Rekonstrukce veřejného 

osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice; 

c) pověřuje paní Hanu Špičkovou, vedoucí odboru městských investic a správy, k provádění 

změn v zadávací dokumentaci. 

https://eraz.ostrov.cz/
https://eraz.ostrov.cz/
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 9 - Dodatek č.1 ke smlouvě reg.č. 372-21-11-30 - svoz a likvidace BRKO  

usnesení č. 84/2023 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů včetně rozmístění sběrných nádob na území Města Ostrov reg. č. 372-21-

11-30 v předloženém znění. 

  

 10 - Ostrov, přestavba areálu č.p. 175 Jáchymovská ul. - 1. etapa - zpracování projektové 

dokumentace a autorského dozoru projektanta pro provedení stavby  

usnesení č. 85/2023 

RM ruší své Usn. č. 688/2022 ze dne 29.8.2022, kterým se schválila zadávací dokumentace k 

veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru projektanta pro 

provedení stavby „Ostrov, přestavba areálu č.p. 175 Jáchymovská ul. – 1.etapa“ pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnostech pro realizaci stavby“, a to včetně 

závazného návrhu smlouvy o dílo. 

  

usnesení č. 86/2023 

RM ruší své Usn. č. 689/2022 ze dne 29.8.2022, kterým ukládala OMIS zajištění vypsání 

soutěže a realizaci výběrového řízení k zakázce „Ostrov, přestavba areálu č.p. 175 Jáchymovská 

ul.- 1.etapa - projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

v podrobnostech pro realizaci stavby“ s výsledkem a vyhodnocením zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele předložit Radě města ke schválení. 

 

 11 - VZ - Koupaliště Ostrov, vestavba soc. zařízení ve 2. NP objektu na st. p. č. 1435 v k. 

ú. Ostrov nad Ohří - výběr zhotovitele  

usnesení č. 87/2023 

Rada města Ostrov přiděluje veřejnou zakázku na stavební práce: Koupaliště Ostrov, vestavba 

soc. zařízení ve 2. NP objektu na st. p. č. 1435 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dodavateli KMB Heating 

s.r.o., IČO: 09034081, se sídlem: Stavbařů 32, 434 01 Most, jehož nabídková cena ve výši 826 

915,51 Kč bez DPH byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

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

  

 12 - Souhlas s poskytnutím individuálních dotací  

usnesení č. 88/2023 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu cyklodopravy 

CykloEGRENSIS v Karlovarském kraji na rok 2023 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. 

s., se sídlem Sportovní 578/4, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, IČO 25332473, 

zastoupenou Ing. Zdeňkem Suchanem. 

  

usnesení č. 89/2023 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čištění řeky Ohře 2023“ pro MAS Krušné hory, o. p. s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 22691022, zastoupenou Ing. Janou Urbánkovou. 

  

usnesení č. 90/2023 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 31 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

„Otevřené dílny - zapújčení FabLabu Experience“ pro Agenturu pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha PSČ 120 00, IČO 71377999, 

zastoupené Ing. Jarmila Chvojanová, ředitelkou regionální kanceláře pro Karlovarský kraj.  
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usnesení č. 91/2023 

RM schvaluje poskytnutí finančního dar ve výši 10 000 Kč spolu s darovací smlouvou v 

předloženém znění pro záchrannou stanici DROSERA, z. s., se sídlem Bublava 686, Kraslice, 

PSČ 358 01, IČO 26547368, na úhradu nákladů spojených s provozem záchranné stanice v roce 

2023. 

  

 13 - Žádost o finanční podporu handicapovaného sportovce  

usnesení č. 92/2023 

RM schvaluje poskytnutí finančního dar ve výši 35 000 Kč spolu s darovací smlouvou v 

předloženém znění pro PK, bytem Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených se 

závodní sezónou silničních handbiků v roce 2023. 

  

 14 - Redakční rada Ostrovského měsíčníku  

usnesení č. 93/2023 

RM bere na vědomí rezignaci Martiny Novotné na členství v redakční radě Ostrovského 

měsíčníku. 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r. 

starosta 

 

 

 

  

Bc. Pavel Čekan v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 
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