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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 14. 2. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 110/2022 

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

č. 619/21, 842/21, 880/21, 962/21, 976/21, 1035/21,1042/21, 1044/21, 1045/21 a z roku 2022 

pod č. 4/22, 6/22 až 8/22, 10/22, 36/22, 39/22, 47/22, 50/22 až 58/22, 67/22 až 82/22, 86/22 až 

88/22, 105/22, 107/22 a 108/22.  

  

 2 - Změna č. 2 Územního plánu Ostrov - schválení Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo - změna 

dodavatele  

usnesení č. 111/2022 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo reg. č. 374-16-10-24 ze dne 

24.10.2016 , týkající se zpracování Změny č.2 Územního plánu Ostrov, ve znění předloženého 

návrhu. 

  

 3 - Dodatek č. 3 k SOD reg. č. 381-17-12-12 na provádění Údržby a běžných oprav 

místních komunikací  

usnesení č. 112/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo reg. č. 381-17-12-12 na provádění Údržby a 

běžných oprav místních komunikací v souladu s článkem IV. Cena a platební podmínky, bodu 

3c), na navýšení cen z důvodu míry inflace ve výši 3,3 % k 30. 9. 2020, zveřejněné Českým 

statistickým úřadem pro firmu Marius Pedersen a.s. 

  

 4 - Pohřebiště Ostrov - inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz.  

usnesení č. 113/2022 

RM souhlasí s navýšením příkazní odměny za zajištění správy a provozu veřejného pohřebiště 

města Ostrov o inflaci roku 2021 s účinností od 1. 2. 2021 ze současné měsíční částky 21.146,00 

Kč na nově upravenou měsíční částku 21.950,00 Kč. 

  

 5 - Novostavba městské sauny s wellness - Dodatek č. 1  

usnesení č. 114/2022 

Návrh na usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 211-21-07-15, kterým se celková 

cena za PD "Novostavba městské sauny s wellness" navyšuje o 205 700,00 Kč včetně DPH. 

  

 6 - Koutecký s.r.o. - žádost o úpravu smluvních podmínek  

usnesení č. 115/2022 

RM schvaluje úpravu smluvních podmínek ke Smlouvě 203-13-08-21 se společností Koutecký 

s.r.o., a to trvalé prominutí 100 % smluvní odměny za rozmístění kontejnerů na textil v katastru 

města Ostrov pro budoucí roky s ohledem na charitativní povahu sběru textilu. 
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 7 - Rozšíření stávajícího ceníku vstupného do městské sauny Ostrov  

usnesení č. 116/2022 

RM schvaluje rozšíření stávajícího ceníku vstupného do městské sauny o položku:  

„Skupina dětí ve věku do 15 let s doprovodem dospělé osoby“ 50,00 Kč/osoba, minimálně však 

500,00 Kč/skupina. 

  

 8 - Rozšíření stávajícího ceníku městského pohřebiště Ostrov  

usnesení č. 117/2022 

RM schvaluje rozšíření stávajícího ceníku poplatků na městském pohřebišti Ostrov o položku:  

"Pronájem kostela sv. Jakuba pro výkon smutečního obřadu" za částku 500,00 Kč.  

  

 9 - OFŠ - RO č. 3/2022 – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon státní 

správy  

usnesení č. 118/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 576.200,- Kč v rámci souhrnného dotačního 

vztahu ze státního rozpočtu na výkon státní správy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 

rok 2022 ve výši 576.200,- Kč na vytvoření nespecifikované rezervy pro potřeby města.  

  

 10 - OMIS - Z9/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na 

aktualizaci projektové dokumentace stavby "Ostrov, Rekonstrukce Lidické ulice"  

usnesení č. 119/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z9/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 50.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 50.000,- Kč na pokrytí nákladů na 

aktualizaci projektové dokumentace stavby "Ostrov, Rekonstrukce Lidické ulice". 

  

 11 - OMIS - Z10/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na 

zhotovení projektové dokumentace stavby "Ostrov - Památník"  

usnesení č. 120/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z10/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 400.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 400.000,- Kč na zhotovení 

projektové dokumentace stavby "Ostrov - Památník". 

  

 12 - OMIS - Z11/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na 

jednotlivé položky účtu "ODPADY"  

usnesení č. 121/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z11/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 4.516.886,94 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 4.516.886,94 Kč na účtu 

"ODPADY". 

  

 13 - OMIS - Z12/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na DK 

- výměna oken a rekonstrukce fasády  

usnesení č. 122/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z12/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.850.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.850.000,- Kč na DK - výměna 

oken a rekonstrukce fasády. 
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 14 - OMIS - Z13/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na MěK 

- PD na sanaci budovy Palác princů  

usnesení č. 123/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z13/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 298.870,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 298.870,- Kč na MěK - PD na 

sanaci budovy Palác princů. 

  

 15 - OMIS - Z14/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na pokrytí nákladů na ZŠ 

Májová - PD na školní družinu  

usnesení č. 124/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z14/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 1.400.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1.400.000,- Kč na ZŠ Májová - 

PD na školní družinu. 

  

 16 - OMIS - RO č. 4 - přesun finančních prostředků z Projektové dokumentace ke 

stavbám - projektová příprava na PD na saunu  

usnesení č. 125/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 665.500,- Kč na Projektovou dokumentaci 

ke stavbám - projektová příprava a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 

665.500,- Kč na na PD na saunu. 

  

 17 - OFŠ - RO č. 5 - přesun finančních prostředků z Nespecifikované rezervy na MŠ 

Krušnohorská - zabezpečovací zařízení budovy školky  

usnesení č. 126/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 43.384,76 Kč na Nespecifikovaná rezerva a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 43.384,76 Kč na MŠ Krušnohorská 

- zabezpečovací zařízení budovy školy. 

  

 18 - Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro základní školy zřízené Městem 

Ostrov  

usnesení č. 127/2022 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 725 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 28 

790,25 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Májová 997, 

příspěvková organizace. 

  

usnesení č. 128/2022 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 725 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 28 

790,25 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

  

 19 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  

usnesení č. 129/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-02/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 30.000,00 Kč s panem MUDr. TV a paní MUDr. JV v 

předloženém znění. 
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usnesení č. 130/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-03/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s panem VL v předloženém znění. 

  

 20 - Nouzové ubytování  

usnesení č. 131/2022 

RM souhlasí se zřízením nouzového ubytování v ul. Jáchymovská 1377/7B v Ostrově pro 

potřeby odboru SVZ Městského úřadu v Ostrově. Obsazení ubytování je v kompetenci odboru 

SVZ Městského úřadu v Ostrově. 

  

 21 - Odborů čp. 612, Ostrov  

usnesení č. 132/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+kk v ul. Odborů 612/19 v 

Ostrově s pí xxxxxxxxxxxxxxo 6 měsíců. 

  

usnesení č. 133/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+kk v ul. Odborů 612/18 v 

Ostrově s pí xxxxxxxxxxxxxxxxxx o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 134/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/9 v 

Ostrově s p. xxxxxxxxxxxxx o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 135/2022 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612 v Ostrově p. 

xxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 6 měsíců s možností 

prodloužení. 

  

 22 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 136/2022 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Farní charita Aš, IČ: 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, 

zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na částečnou úhradu provozních nákladů pro rok 2022 

spojených s provozem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. 

  

usnesení č. 137/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 25 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ 49753053, se sídlem 

Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem na částečnou 

úhradu provozních nákladů spojených s provozem Domova pro matky s dětmi v tísni Karlovy 

Vary. 

  

usnesení č. 138/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ 49753053, se sídlem 

Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem na částečnou 

úhradu provozních nákladů spojených s provozem Domu na půl cesty sv. Josefa. 
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usnesení č. 139/2022 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem na částečnou úhradu 

provozních nákladů spojených s provozem sociálně terapeutických dílen.  

  

usnesení č. 140/2022 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem na částečnou úhradu 

provozních nákladů spojených s provozem denního stacionáře.  

  

usnesení č. 141/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 5 000 Kč organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o., IČ 

70887985, se sídlem Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb, zastoupenou Bc. Petrou Tomkovou, DiS., 

na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s provozem Rané péče Krůček. 

  

 23 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva  

usnesení č. 142/2022 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupeného 

panemxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 11. 000 Kč. 

  

 24 - Pronájem části pozemku p. č. 8/1, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 143/2022 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 8/1 o výměře cca 155 m2 v k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, paní xxxxxxxxxxx, r. č. 

xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. 

xxxxxxxxxxx, všechny bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem 

zahrádkářského využití s rozvazovací podmínkou zákazu zaplocení a umožnění realizace práva 

chůze a jízdy. 

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

tohoto usnesení RM paní xxxxxxx, paní xxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx, bude dnem 

následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

 25 - Pronájem/ poskytnutí 16 ks parkovacích stání, vč. dvou pro osoby ZTP  

usnesení č. 144/2022 

RM neschvaluje pronájem 16 ks parkovacích stání, vč. dvou pro osoby ZTP, a to pro potřeby 

novostavby bytového domu na pozemku p. č. 2936 v k. ú. Ostrov nad Ohří, požadovaných v 

souladu s ustanovením § 21, ods. 1, vyhl. č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání 

území v docházkové vzdálenosti 300 m od stavby na pozemku p. č. 2936 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, společnosti Residence Poštovní dvůr s.r.o., IČO 074 83 716, se sídlem Elišky 

Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1. 

  

 27 - Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“  

usnesení č. 145/2022 

RM schvaluje připojení se města Ostrov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení 

tibetské vlajky dne 10. března 2022 před budovou městského úřadu. 
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 28 - Vyřazení a likvidace z evidence majetku města – OKSVS  

usnesení č. 146/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkčních 

a neopravitelných elektrických přístrojů, nábytku a úklidových vozíků z evidence majetku 

Města Ostrov dle předloženého návrhu. 

  

 29 - Veřejná zakázka Efektivní a moderní Ostrov (KA05c) – Modernizace webových 

stránek - výběr dodavatelů  

usnesení č. 147/2022 

RM schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a na základě provedeného hodnocení 

podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku Efektivní a moderní Ostrov (KA05c) – 

Modernizace webových stránek uchazeče pod pořadovým číslem 2 společnost URBITECH 

s.r.o., IČO 04572106, Jalubí 453, 687 05 Jalubí, s výší nabídkové ceny, která činí 197 000,00 

Kč bez DPH, jako nejvýhodnější nabídce pro zadavatele a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. V případě, že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města 

podpisem smlouvy. 

  

 30 - Aktualizace jednacího řádu RM  

usnesení č. 148/2022 

RM schvaluje aktualizovaný Jednací řád RM v předloženém znění. 

 

     

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš DBA v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


