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Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 24. 1. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 47/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2020 pod 

č. 1021/20 až 1023/20, z roku 2021 pod č. 107/21, 445/21, 895/21, 979/21, 980/21, 993/21, 

1011/21 až 1015/21, 1022/21 až 1028/21, 1032/21 až 1034/21, 1036/21, 1037/21, 1039/21 až 

1041/21, 1047/21, 1050/21, 1051/21 a z roku 2022 pod č. 1/22 až 3/22, 5/22, 9/22, 11/22 až 

21/22, 25/22 až 29/22, 31/22, 34/22, 35/22, 40/22 a 46/22. 

  

2 - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2021  

usnesení č. 48/2022 

RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2021 v 

předloženém znění 

  

3 - Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2021  

usnesení č. 49/2022 

RM bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 předkládanou 

ministerstvu financí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

  

4 - Návrh dodatku č.3 s firmou Zelená pošta CZ, s.r.o.  

usnesení č. 50/2022 

RM schvaluje návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování služeb s firmou Zelená pošta CZ 

s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  

5 - Návrh odpovědi na petici "Stop obřím halám v areálu bývalé Škody Ostrov"  

usnesení č. 51/2022 

RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici Stop obřím halám v areálu bývalé Škody 

Ostrov, se změnou uvedenou v zápise.  

  

6 - Návrh směrnice pro pořízení materiálu k propagaci, pořízení a prodej zboží  

usnesení č. 52/2022 

Rada města schvaluje dokument "SMĚRNICE PRO POŘÍZENÍ MATERIÁLU K 

PROPAGACI, POŘÍZENÍ A PRODEJ ZBOŽÍ" v předloženém znění 

  

usnesení č. 53/2022 

RM pověřuje pana místostarostu a pana starostu schvalováním veškerých výjimek a odchylek. 

  

7 - Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města 

na rok 2022  

usnesení č. 54/2022 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu města na rok 2022 s Fotbalovém klubem Ostrov, z.s. se sídlem Ostrov, U Nemocnice 

1202, 363 01, IČO 476 99 264, zastoupeným panem Ing. Pavlem Bursíkem, na zajištění 

fungování a rozvoje fotbalového stadiónu ve výši 1 000 000 Kč v předloženém znění. 
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usnesení č. 55/2022 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu města na rok 2022 s Atletikou Ostrov, z.s. se sídlem Bezručova 342, 363 01 Ostrov, 

IČO 080 80 151, zastoupenou paní Mgr. Evou Zekuciovou, na zajištění fungování a rozvoje 

atletického stadiónu ve výši 1 138 339 Kč v předloženém znění. 

  

usnesení č. 56/2022 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu města na rok 2022 s První Krušnohorskou o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 

1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 2429497, zastoupenou Miroslavem Račkem, na 

úpravu lyžařských běžeckých stop a turistických tras v Krušných horách v roce 2022 ve výši 

100 000 Kč v předloženém znění. 

  

usnesení č. 57/2022 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu města na rok 2022 s Vladimírem Suchanem, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy Vary, 

PSČ 360 01, IČO 15717186, na kulturní léto v Ostrově 4.6.2022 a 9.7.2022 ve výši 240 000 Kč 

v předloženém znění. 

  

8 - Pronájem části pozemku p. č. 224/514, k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 58/2022 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/514 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, za účelem zřízení neveřejného „nabíjecího boxu“, využívaného pouze k pozemku st. p. č. 

799, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 714 v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, a xxxxx, r. č. xxxxxxxxxx9, oba trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

9 - Nákup části pozemku p. č. 54/1 v k. ú. Maroltov  

usnesení č. 59/2022 

RM doporučuje ZM neschválit nákup části pozemku p. č. 54/1 o výměře cca 12 m2, z vlastnictví 

pana xxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

do majetku města Ostrov, za nabídkovou kupní cenu sjednanou ve výši 1 000,00 Kč/m2. 

Veškeré náklady spojené s prodejem nemovité věci uhradí kupující, tj. město Ostrov. 

  

10 - Pronájem pozemku st. p. č. 1831 pod stavbou garáže, pronájem pozemku st. p. č. 1900 

pod stavbou garáže, vše k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 60/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1831 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 

Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
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usnesení č. 61/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1900 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 

Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

11 - Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Květnová  

usnesení č. 62/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků (nebo jejich částí) p. č. 1481/1, 28, 32/3, 32/11, 

32/13, 39/3, 1031/2, 1023, 1469 a 1470/1, vše v k. ú. Květnová, které budou odděleny na 

základě GP. Celková výměra dle územní studie je 42 334 m2, společnosti General Property X 

s.r.o., IČ 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, za účelem 

přípravy pozemků k budoucí výstavbě rodinných domů, za nabídnutou cenu ve výši 350,00 

Kč/m2 plus DPH v zákonné výši – pokud se bude na prodej vztahovat, s podmínkou zřízení 

předkupního práva a výhrady zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov a splnění závazků 

kupujícího vyplývajících z podané nabídky ze dne 24. 09. 2021. Veškeré náklady spojené s 

převodem uhradí kupující. 

 

  

12 - Zrušení Usn. RM č. 558/21 ze dne 14.06.2021  

usnesení č. 63/2022 

RM ruší své Usn. RM č. 558/21 ze dne 14.06.2021, kterým RM doporučila ZM schválit prodej 

pozemku p. č. 50/3 o výměře 873 m2 v k. ú. Květnová, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. 

xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 64/2022 

RM doporučuje ZM zrušit usn. č. 160/21 z 22.9.2021 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 50/3 o výměře 873 m2 v k. ú. Květnová, do SJM manželů, 

xxxxxx, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3694-37/2021 ve výši 280 000,00 Kč, 

plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady s 

převodem uhradí kupující. 

  

 13 - Prodej pozemku p. č. 23/1 a p.č. 313 v k.ú. Vykmanov u Ostrova  

usnesení č. 65/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 23/1 a p.č. 313, vše v k.ú. Vykmanov u 

Ostrova p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov. 

  

 14 - Prodej pozemku p. č. 23/1 v k.ú. Vykmanov u Ostrova  

usnesení č. 66/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 23/1(trvalý travní porost) o výměře 2024 

m2 v k.ú. Vykmanov u Ostrova p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov. 
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15 - Žádost o mimořádné přidělení bytu  

usnesení č. 67/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+kk v domech pro osoby s nízkými 

příjmy v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 68/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. xxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 69/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu o velikosti 1+0 v přístavbě čp. 1377 na 

Jáchymovské ul. v Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 70/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 71/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxxx a p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

16 - Žádosti o byty - doplnění pořadníků  

usnesení č. 72/2022 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 1+1, 1+kk v Ostrově o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 73/2022 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 1+1, 1+kk v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 74/2022 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

usnesení č. 75/2022 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 76/2022 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 3+1, 4+1 v Ostrově o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

17 - Žádost o byt zvláštního určení  

usnesení č. 77/2022 

RM nesouhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. xxxxxxxxxxxxx. 

  

18 - Žádost o přidělení bytu v obytném souboru Klášter Ostrov  

usnesení č. 78/2022 

RM nesouhlasí s doplnění pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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20 - Doplnění Pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově  

usnesení č. 79/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově o 

žadatele: xxxxxxxxxxxx. 

  

21 - Doplnění Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  

usnesení č. 80/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou v 

Ostrově o žadatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 81/2022 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou v 

Ostrově o žadatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

23 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 82/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 50 000 Kč organizaci Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., IČ 

26395134, se sídlem Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary, zastoupenou paní Pavlou 

Andrejkivovou, na částečnou úhradu osobních nákladů pro rok 2022 spojených s provozem 

Mobilní hospicové péče. 

  

usnesení č. 83/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační a 

hospicové péče, příspěvková organizace, IČ: 69979821, se sídlem Perninská 975, 363 21 

Nejdek, zastoupenou paní Olgou Pištejovou, DiS., na částečnou úhradu osobních (mzdových) 

nákladů pro rok 2022 spojených s provozem lůžek dlouhodobé paliativní péče. 

  

24 - Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotace z programů Karlovarského kraje.  

usnesení č. 84/2022 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti  

o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na Michaelskou pouť a Klášterní slavnosti. 

  

usnesení č. 85/2022 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti  

o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na rozvoj minigalerie Podhoubí na Staré radnici 

  

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

Ostrov  

usnesení č. 86/2022 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 2025 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 33 797,25 

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

příspěvková organizace. 

  

usnesení č. 87/2022 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 2175 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 36 300,75 

Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a mateřskou Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace. 
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26 - Žádost Základní škola a Mateřské škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace o zřízení jedné přípravné třídy pro školní rok 2022/2023  

usnesení č. 88/2022 

RM souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 v Základní škole a 

Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. 

  

27 - Souhlas se záměrem pronájmu nebytových prostor Domu kultury Ostrov, 

příspěvkové organizaci v budově č. p. 733, Mírové náměstí v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 89/2022 

RM souhlasí se záměrem Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace pronajmout nebytový 

prostor nacházející se ve východním křídle 2. patro DK v Ostrově, v budově na č.p. 733 (Dům 

kultury Ostrov), která je součástí pozemku st. p. č. 798, v k. ú. Ostrov nad Ohří, v souladu s 

podmínkami Výpůjční smlouvy č. 301-97-12-16 ze dne 05.09.1997 ve znění pozdějších 

dodatků, mezi Domem kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČ 00520136, Mírové náměstí 

733, 363 01 Ostrov a MAS Krušné hory, o.p.s., IČ 22691022, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 

dle předloženého návrhu. 

  

28 - Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkovou organizaci od nadace WOMEN FOR WOMEN 

o.p.s.  

usnesení č. 90/2022 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 6 464 Kč od 

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 

IČO 24231509 pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou 

organizaci, na zaplacení obědové služby poskytované v období od 1. ledna 2022 do 30. června 

2022 ve prospěch 2 nezletilých dětí. 

  

29 - OMIS - Z2/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukce městských 

bytů  

usnesení č. 91/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z2/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 2.091.181,79 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2.091.181,79 Kč na opravy bytů. 

  

30 - OMIS - Z4/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na Program fin. podpory 

bytové výstavby  

usnesení č. 92/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z4/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 450.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 450.000,- Kč na programu fin. 

podpory na bytovou výstavbu. 

  

 31 - OMIS - Z5/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na Dospra - opravy  

usnesení č. 93/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z5/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 131.167,69 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 131.167,69,- Kč na opravy 

nebytových prostorů a zároveň se zvyšují příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 321.821,92 

Kč z fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 321.821,92 

Kč na Dospra - opravy. 
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32 - OMIS - Z6/2022 – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci Myslivny, 

Lovecký zámeček - PD, PD - Sportovní hala a na rekonstrukci velkého bazénu  

usnesení č. 94/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z6/2022: 

1. Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.000.000,- Kč na Myslivna 

rekonstrukce 

2. Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč na Lovecký zámeček 

- PD na rekonstrukci.  

3. Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč na PD - Sportovní 

hala - rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská.  

4. Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 58.100,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 58.100,- Kč na Koupaliště - 

rekonstrukce velkého bazénu. 

  

33 - MP - Rozpočtové opatření č. 2/2022 - přijaté pojistné plnění za poškození vozidla 

tovární značky NISSAN NV200 POLICEJNÍ, RZ 1562MP03  

usnesení č. 95/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 41.505,- Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 41.505,- Kč na řádku MP - opravy 

a údržba majetku MP. 

  

34 - OMIS - Z7/2022 – přesun finančních prostředků z FRR Skatepark - správa na 

základě příkazní smlouvy  

usnesení č. 96/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z7/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 37.510,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 37.510,- Kč na Skatepark - správa 

na základě příkazní smlouvy. 

  

35 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  

usnesení č. 97/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-01/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s panem Ladislavem Chomátem v předloženém 

znění. 

  

36 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 98/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 01/2022- POZ z Programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150.000,00 Kč s panem 

xx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 99/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 02/2022- RD z Programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150.000,00 Kč s panem 

xx v předloženém znění. 
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38 - VZ - Ostrov - údržba a oprava, pořizování a instalace městského mobiliáře - výběr 

zhotovitele  

usnesení č. 100/2022 

Rada města na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle 

návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov - údržba a oprava, pořizování a instalace 

městského mobiliáře“ dodavateli s pořadovým číslem 1 - Kamil Vrána, Severní 1493, 36301 

Ostrov, IČ: 08324085 s nabídkovou cenou 106 940 Kč bez DPH jako nejvýhodnější nabídku 

pro zadavatele. 

  

39 - VZ "Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří"  

usnesení č. 101/2022 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele stavby „Odstranění části objektu na p. č. 1434 k. ú. Ostrov 

nad Ohří“ zadat Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v certifikovaném 

elektronickém nástroji E-ZAK. Schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu a 

seznam oslovených dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková 

cena. 

  

40 - Dodatek číslo 2 k Rámcové smlouvě na dodávky kapalného chloru reg. č. 354-14-12-

15.  

usnesení č. 102/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku číslo 2 k Rámcové smlouvě na dodávky kapalného chloru pro 

koupaliště Ostrov reg. č. 354-14-12-15. 

  

41 - Psí útulek - inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz.  

usnesení č. 103/2022 

RM souhlasí s navýšením příkazní odměny za zajištění správy a provozu městského útulku pro 

psy o inflaci roku 2021 s účinností od 1. 2. 2022 ze současné měsíční částky 17.775,00 Kč na 

nově upravenou měsíční částku 18.450,00 Kč. 

  

42 - PD - Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300  

usnesení č. 104/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 263-21-09-14, kterým se celková 

cena na zajištění projektové dokumentace, územní rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu 

" Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300" navyšuje o 58 080 Kč včetně DPH. 

  

43 - VŘ na pronájem plně zrekonstruovaného bytu v majetku města Ostrov – ul. 

Nerudova č. p. 701/17, podmínky výběrového řízení  

usnesení č. 105/2022 

RM ruší své usnesení č. 1031/21 ze dne 6. 12. 2021, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy 

s panem xxxxxxxxxxxxxx(nabídka č. 15) k bytu o velikosti 2+1 v ulici Nerudova 701/17 v 

Ostrově, s výší nabídnutého nájemného 132,- Kč/m²/měsíc. 

  

usnesení č. 106/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zrekonstruovaný byt v majetku města Ostrov - 

ul. Nerudova č. p. 701/17v souladu se schválenými podmínkami. 
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44 - Program 2. řádného zasedání ZM 7.2. 2022  

usnesení č. 107/2022 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2021 

3. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 

rok 2022 

4. Návrh odpovědi na petici "Stop obřím halám v areálu bývalé Škody Ostrov" 

5. Prodeje, nákupy, směny: 

a) Zrušení Usn. ZM č. 160/21 ze dne 22.09.2021 

b) Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Květnová 

c) Nákup části pozemku p. č. 54/1 v k. ú. Maroltov 

d) Nákup garáží v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka 

e) Nákup pozemku p.č. 1423/2 o celkové výměře 4m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

f) Směna části pozemku p. č. 1132/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za části pozemku p.č. 1132/14 

v k.ú. Ostrov nad Ohří 

6. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společností Industrial Center CR 4 s.r.o. a městem 

Ostrov  

7. Rozpočtové opatření 

8. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

9. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

10. Poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 

jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouva 

11. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO a zprávy z výborů 

  

46 - Vyřazení zastaralého zařízení z evidence majetku města  

usnesení č. 108/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením ojetých automobilů 

Hyundai i20 Inclusive Plus a Toyota Avensis Kombi a jejich následný prodej. 

  

47 - OFŠ - Z8/2022 - převod finančních prostředků z FRR pro MŠ Halasova Ostrov na 

předfinancování projektu - Programu rozvoje venkova ČR "Modernizace učebny" dle 

předloženého návrhu  

usnesení č. 109/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z8/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 399.999,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2022 ve výši 399.999,- Kč pro MŠ Halasova 

Ostrov na předfinancování projektu - Programu rozvoje venkova ČR "Modernizace učebny" 

dle předloženého návrhu. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


