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Město Ostrov 

Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 2. 5. 2022 od 15:00 hod. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 334/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2021 pod 

č. 872/21 a z roku 2022 pod č.49/22, 65/22, 66/22, 106/22, 154/22, 157/22, 158/22, 174/22, 

175/22, 195/22, 229/22, 242/22, 243/22, 246/22, 254/22, 312/22, 315/22, 319/22 až 321/22 a 

326/22. 

  

 

2 - MP - Smlouva o reklamě - vozidlo Senior expres  

usnesení č. 335/2022 

Rada města souhlasí s vypovězením Smlouvy o reklamě se společností Autoservis Roman 

Hemzáček (číslo smlouvy 186-20-06-22) ze dne 22.6.2020. 

  

usnesení č. 336/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o reklamě se společností Autoservis HN s.r.o. v 

přiloženým znění. 

  

 

3 - Rozpočtové opatření č. 21/2022 - OMIS - přesun prostředků z Opravy komunikací na 

Autobusové zastávky  

usnesení č. 337/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 100 000 Kč z oprav komunikací a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 100 000 Kč na autobusové zastávky. 

  

4 - Rozpočtové opatření č. 22/2022 - OKSVS - přesun na programové dotace  

usnesení č. 338/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2022: 

přesun v celkové výši 172.000 Kč z položky Programové dotace na kulturu a zájmové aktivity 

na položky: 

- Programová dotace pro zájmové spolky ve výši 12 000 Kč 

- Programová dotace pro cizí příspěvkové organizace ve výši 30 000 Kč 

- Programová dotace pro obecně prospěšné společnosti ve výši 30 000 Kč 

- Programová dotace pro církve a náboženské společnosti ve výši 26 000 Kč 

- Programová dotace pro nepodnikající fyzické osoby ve výši 36 000 Kč 

- Programová dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 38 000 Kč. 

  

5 - Rozpočtové opatření č. 23/2022 - OFŠ - neinvestiční účelová dotace "Loučení s 

prázdninami 2022"  

usnesení č. 339/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2022: 

přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 

pro Městskou knihovnu Ostrov na účel ,,Loučení s prázdninami 2022" ve výši 30 000 Kč. 
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6 - Rozpočtové opatření č. Z23/2022 - MP - přijetí daru  

usnesení č. 340/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. Z23/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 15 000 Kč na senior expres a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města pro rok 2022 o 15 000 Kč na MP - senior expres - PHM. 

  

7 - Rozpočtové opatření č. Z25/2022 - OŽP - náklady na pěstební činnost  

usnesení č. 341/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. Z25/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 132 000 Kč z financování - převod z FRR a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 132 000 Kč na OŽP - lesy v majetku města - pěstební 

činnost. 

  

 

9 - Žádost o vyslovení souhlasu s umístěním sídla SRPŠ při ZŠ a MŠ Myslbekova  

usnesení č. 342/2022 

RM souhlasí s umístěním sídla SRPŠ – IČO: 22898778, na adrese Základní školy a mateřské 

školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, Myslbekova 996, Ostrov, PSČ 36301 

pro zápis do spolkového rejstříku. 

  

 

10 - Souhlas s poskytnutím individuální dotace  

usnesení č. 343/2022 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 40 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 

společenské a kulturní činnosti seniorů se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov z. s., se 

sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, zastoupený Petrem Surňákem. 

  

 

11 - VZ - "OSTROV – REKONSTRUKCE 6 BYTŮ, část 1" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 344/2022 

Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, přiděluje veřejnou zakázku „OSTROV 

– REKONSTRUKCE 6 BYTŮ, část 1“ dodavateli s pořadovým číslem 3 - JL Company s.r.o., 

K Panelárně 172, 36001 Otovice, IČ: 07088108 s nabídkovou cenou 3 797 995,84 Kč bez DPH 

jako nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

  

12 - VZ - "OSTROV - OPRAVA 13 KS BALKONŮ, část 1" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 345/2022 

Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, přiděluje veřejnou zakázku "OSTROV – 

OPRAVA 13 BALKONŮ, část 1" dodavateli s pořadovým číslem 1 - ŠUGAR stavební s.r.o., 

Vykmanov 12, 36301 Ostrov, IČ: 2635448 s nabídkovou cenou 782 341,94 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 
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13 - VZ - "Ostrov, OK Tesco – Kaufland, zvýšení bezpečnosti" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 346/2022 

Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov, OK 

Tesco – Kaufland, zvýšení bezpečnosti“ dodavateli s pořadovým číslem 2 - COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, 19000 Praha, IČ: 26177005 s nabídkovou cenou 1 413 893,06 Kč bez DPH, 1 

710 810,60 Kč vč. DPH jako nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

  

14 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictvi, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 347/2022 

RM nedoporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 

2022 spojených s poskytováním služby Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně. 

  

usnesení č. 348/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 70 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, 

se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu osobních 

a provozních nákladů pro rok 2022 spojených s poskytováním Dobrovolnické služby Tereza ve 

městě Ostrov 

  

usnesení č. 349/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu osobních a 

provozních nákladů pro rok 2022 spojených s provozem Humanitárního skladu použitého 

nábytku v Ostrově 

  

usnesení č. 350/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, 

se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů 

spojených s provozem Potravinové banky Charity Ostrov v roce 2022. 

  

 

15 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 351/2022 

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

2022 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro M. M. G. zastoupenou paní P. G. ve výši 6 000 Kč. 

  

usnesení č. 352/2022 

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

2022 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro M. M. zastoupeného paní L. M. ve výši 11 000 Kč. 

  

 

16 - Pronájem pozemku st. p. č. 1835 pod stavbou garáže, vše k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 353/2022 
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RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1835 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví pana L. F., vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu L. F., bytem 

Ostrov, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM panu L. F., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

  

17 - Pronájem pozemku p. č. 2897/4 a pozemku p. č. 2897/18, vše k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 354/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 2897/4 o výměře 162 m2 a pozemku p. č. 2897/18 o 

výměře 8 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, panu 

P. Č., trvale bytem Ostrov, PSČ 363 01, za účelem příjezdu a údržby. 

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

tohoto usnesení RM panu P. Č., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

 

18 - Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří – Dům kultury 

Ostrov, příspěvková organizace  

usnesení č. 355/2022 

RM schválit výpůjčku části zábradlí v levém oblouku (směrem z města), na pozemku p. č. 

2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 8 ks reklamních bannerů o výměře cca 5 x 

1 m s upoutávkou na akce: 

„Den pro Ostrov“ na dobu určitou v období od 03.05.2022 do 31.05.2022, 

„4 TENOŘI“ na dobu určitou v období od 01.06.2022 do 30.06.2022, 

„MARATÓN ABBY V PARKU“ na dobu určitou v období od 01.07.2022 do 31.07.2022, 

„WOODRIDE & REGIONBEAT“ na dobu určitou v období od 01.07.2022 do 31.07.2022, 

„Letní kino“ na dobu určitou v období od 01.07.2022 do 31.08.2022, 

„Vánoce“ na dobu určitou v období od 01.11.2022 do 31.12.2022, 

Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, IČ 00520136, se sídlem 36301 Ostrov, Mírové 

nám.733. 

  

 

19 - Pronájem pozemku p. č. 313 v k. ú. Vykmanov u Ostrova  

usnesení č. 356/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 313 o výměře 2333 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, panu V. L., trvale bytem Ostrov, PSČ 363 

01, za účelem zahrádkářského využití. 

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

tohoto usnesení RM panu V. L., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

  

 

20 - Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Pivovar 

Rudohor s.r.o.  

usnesení č. 357/2022 

RM schvaluje pronájem části zábradlí v pravém oblouku směrem z města), na pozemku p. č. 

2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 1 ks reklamního banneru o výměře cca  
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4 x 1 m - zviditelnění Pivovaru Rudohor, na dobu určitou od 03.05.2022 do 25.07.2022 (12 

týdnů), za dohodnuté zvýhodněné nájemné 200 Kč/m2/týden plus DPH v zákonné výši, 

společnosti Pivovar Rudohor s.r.o., IČ 069 61 649, se sídlem Dolní Žďár 1, 363 01 Ostrov. 

  

 

21 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Kfely, 84 RD, p.p.č. 

351/97, TS, kVN,/NN, IV-12-0017351“, k.ú. Kfely u Ostrova  

usnesení č. 358/2022 

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

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

Kfely, 84 RD, p.p.č. 351/97, TS, kVN,/NN, IV-12-0017351“, vymezujícího rozsah věcného 

břemene - služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 45 v k. ú. Kfely u Ostrova, pro 

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

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 

ve výši 11 700  Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré 

náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP, podání 

návrhu na vklad do KN a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

  

 

22 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, U Koupaliště p.č. 

1064/48, kNN“ k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 359/2022 

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

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

Koupaliště p.č. 1064/48, kNN, IV-12-0019818“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 224/352 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 dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 

ve výši 2600 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré 

náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP, podání 

návrhu na vklad do KN a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

  

 

23 - Umístění kontejnerů k recyklaci textilu na pozemcích města Ostrov  

usnesení č. 360/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 885/1 o výměře cca 2 m2 (1 – u Tesca), části pozemku 

p. č. 500/17 o výměře cca 2 m2 (2 – ul. Lidická), části pozemku p. č. 224/328 o výměře cca 2 

m2 (3 – ul. Brigádnická), části pozemku p. č. 224/11 o výměře cca 2 m2 (4 – ul. Masarykova), 

části pozemku p. č. 1012/22 o výměře cca 2 m2 (5 – u Kaflandu), vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

za nabízené nájemné ve výši 500 Kč/kontejner/rok, spolku HELP TEX, z.s., IČO 028 15 991, 

se sídlem Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 158 00 Praha 5, za účelem umístění kontejnerů pro 

recyklaci textilu. 

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

usnesení RM spolku HELP TEX, z.s., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

24 - Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (1.čtení)  

usnesení č. 361/2022 

RM bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje 

města Ostrova k 31.12.2021 a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro 

roky 2022 a následující.  
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usnesení č. 362/2022 

RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložit vyhodnocení plnění projektů 

Strategického plánu rozvoje města Ostrova k 31.12.2021 a návrh aktualizace Strategického 

plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2022 a následující na pracovní jednání ZM a závěry 

vzešlé z tohoto jednání předložit na následující zasedání RM. 

  

 

25 - Souhlas s uzavřením Dohody o narovnání k projektu "Využití moderních 

interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a 

kulturního dědictví"  

usnesení č. 363/2022 

RM bere na vědomí a schvaluje předloženou Dohodu o narovnání k projektu „Využití 

moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a 

kulturního dědictví“, uzavíranou s firmou GiTy, a.s. se sídlem Mariánské náměstí 617/1 61700 

Brno, IČ 25302400 a pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy. 

  

 

26 - Souhlas s aktualizací seznamu investičních priorit školských příspěvkových 

organizací v projektu MAP II  

usnesení č. 364/2022 

RM schvaluje aktualizaci seznamu investičních priorit školských příspěvkových organizací 

zřízené městem Ostrov na období 2021-2027 a zařazení do Strategického rámce Místního 

akčního plánu II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov v předloženém znění. 

  

 

27 - Změna Organizačního řádu MěÚ Ostrov od 2. 5. 2022  

usnesení č. 365/2022 

RM schvaluje změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Ostrov od 2. 5. 2022 v předloženém 

znění. Tato organizační změna bude platná do 31.12.2022 

 

 

 

 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA 

      starosta 

 

 

 

  

                                            Ing. Marek Poledníček 

                                                 místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


