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Město Ostrov 

Usnesení 

z 12. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 18. 7. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 573/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 pod 

č. 488/16, z roku 2020 pod č. 571/20 a z roku 2022 pod č. 156/22, 270/22, 407/22, 494/22, 

523/22, 525/22 až 541/22, 545/22, 551/22 a 555/22 až 560/22. 

  

 2 - Rozpočtové opatření č. 36/2022 - OFŠ - Kurzové rozdíly ve výdajích  

usnesení č. 574/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2022: 

Přesun finančních prostředků ve výši 20 000 Kč z DPH - vlastní daňová povinnost - odvod FÚ 

na Kurzovní rozdíl ve výdajích. 

  

 3 - Rozpočtové opatření č. 37/2022 - OKSVS - Sborník přednášek  

usnesení č. 575/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30 000 Kč na Dotace 

z KK - Sborník přednášek ze IV. mezinár. histor. sympozia. 

  

 4 - Rozpočtové opatření č. 38/2022 - OFŠ - Digitální gramotnost dětí 21. století  

usnesení č. 576/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Ostrov 

ve výši 20 000 Kč na "Digitální gramotnost dětí 21. století. Interaktivní výuka." 

  

 5 - Rozpočtové opatření č. 39/2022 - OFŠ - Integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny 

na území ORP Ostrov  

usnesení č. 577/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 475 000 Kč na Integrace 

držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov. 

  

 6 - Rozpočtové opatření č. 40/2022 - OMIS - Projektová dokumentace ke stavbám  

usnesení č. 578/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2022: 

Přesun finančních prostředků ve výši 89 000 Kč z NP - zpracování projektové dokumentace k 

opravám NP a revize v NP na Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava. 

  

 7 - Rozpočtové opatření č. 41/2022 - OMIS - Nová stání pro kontejnery  

usnesení č. 579/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2022: 

Přesun finančních prostředků ve výši 60 000 Kč ze Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-

Komu (z účtu odpady) na Stanoviště kontejnerů na odpad - nová stání. 
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 8 - Rozpočtové opatření č. 42/2022 - OFŠ - Program v rámci SAB  

usnesení č. 580/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2022: 

Přijetí neinvestičního transferu ve výši 474 358 Kč na Neinvestiční transfery obcím - převod ,, 

Boží Dar ". 

  

 9 - Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkové 

organizace, o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve čtyřech speciálních malotřídních 

třídách pro školní rok 2022/2023  

usnesení č. 581/2022 

RM uděluje Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci, 

na základě ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího 

počtu žáků ve speciálních třídách. 1.C a 2.C, 3.C a 5.C, 4.C, 6.C a 7.D pro školní rok 2022/2023 

dle předloženého návrhu s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita 

vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

  

 10 - Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou 

organizaci  

usnesení č. 582/2022 

RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizaci, na základě 

ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu žáků 

pro školní rok 2022/2023 dle předloženého návrhu. 

  

 11 - Žádost Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o 

nařízený odvod z FI k posílení zdrojů na financování opravy telefonních rozvodů  

usnesení č. 583/2022 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, 

příspěvkové organizaci, provést odvod částky 100 000 Kč z fondu investic do rozpočtu města 

k posílení zdrojů na spoluúčast financování opravy telefonních rozvodů. 

  

 12 - Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením ZUŠ do programu Šablony I. OP JAK – MŠMT  

usnesení č. 584/2022 

RM souhlasí s podáním žádosti o zapojení do výzvy č. 02-22-002 – MŠMT – Šablony I. pro 

MŠ a ZŠ v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský – Základní umělecké škole 

Ostrov, příspěvkové organizaci, IČO 49753606. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční 

spoluúčast zřizovatele. 

  

 13 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 585/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 10/2022- POZ z Programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

Ladislavem Kuželem v předloženém znění. 
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 14 - Ukončení veřejní sbírky "Sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem a jejich 

obyvatelům" k 31. 08. 2022  

usnesení č. 586/2022 

RM ukončuje konání veřejné sbírky „Sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem a jejich 

obyvatelům“ prováděné shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet číslo 123-

3116360247 u Komerční banky, a. s., pobočka Ostrov a pokladničkami - 2 ks putovních 

pokladniček, a to ke dni 31. 08. 2022. 

  

 15 - Úprava platu ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace  

usnesení č. 587/2022 

RM bere na vědomí zákonnou úpravu tarifního platu Mgr. Lukáši Lerchovi, řediteli Domu 

kultury Ostrov, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 8. 2022, dle předloženého návrhu. 

  

 16 - Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci 

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

usnesení č. 588/2022 

RM schvaluje prodloužení nájmu nebytového prostoru nacházející se v přízemí budovy za 

účelem provozování kavárny, 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 Barborou 

Zavadilovou(Dětské centrum Žabička), IČ 87693691 se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1011, 

362 51 Jáchymov, v předloženém znění, s tím, že nájemce ve spolupráci s Domem kultury 

Ostrov bude minimalizovat hlučnost provozu. 

  

 18 - Nákup st. p. č. 1892, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 589/2022 

RM doporučuje ZM neschválit, v rámci využití předkupního práva, nákup pozemku st. p. č. 

1892 o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Ing. 

Evy Thámové, r. č. 635704/1911, bytem Ostrov, U Koupaliště 1069, PSČ 363 01, do majetku 

města Ostrov, za nabídkovou kupní cenu sjednanou ve výši 155 000 Kč.  

  

 19 - Zrušení Usn. RM č. 559/21 ze dne 14.06.2021 a prodej části pozemku p. č. 398/4 a 

části pozemku p. č. 183/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 590/2022 

RM ruší své Usn. RM č. 559/21 ze dne 14.06.2021, kterým RM doporučila ZM schválit prodej 

části pozemku p. č. 398/4 o výměře cca 10 m² a části pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 30 m², 

vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, oddělených na základě geometrického plánu, do vlastnictví 

paní Heleny Stixové, r. č. 595318/0156, bytem Ostrov, Dolní Žďár 46, PSČ 363 01, za cenu dle 

znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

usnesení č. 591/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej dílu „a“ o výměře 4 m² odděleného z pozemku p. č. 398/4 

a dílu „b“ o výměře 45 m² odděleného z pozemku p. č. 183/2, následně sloučených do pozemku 

p. č. 183/5 o výměře 49 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, na základě Geometrického plánu 

č. 449-26/2022, do vlastnictví paní Heleny Stixové, r. č. 595318/0156, bytem Ostrov, Dolní 

Žďár 46, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3696-39/2021 ve výši 15 680 Kč, 

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

s převodem uhradí kupující. 
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 20 - Efektivní a moderní Ostrov (KA05c) – Modernizace webových stránek  

usnesení č. 592/2022 

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 uchazeči pod pořadovým číslem 4 - společnosti URBITECH 

s.r.o., IČ 4572106, 687 05 Jalubí 453, s výší nabídkové ceny, která činí 135 000,00 Kč bez 

DPH, která je nejvýhodnější pro zadavatele. Současně pověřuje starostu města podpisem 

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

podpisem smlouvy. 

  

 21 - Dostavba ZUŠ v Ostrově - projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení v podrobnostech pro realizaci stavby  

usnesení č. 593/2022 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dostavba ZUŠ v Ostrově - 

projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v 

podrobnostech pro realizaci stavby“, a to včetně závazného návrhu smlouvy o dílo. 

  

usnesení č. 594/2022 

RM ukládá OMIS zajistit vypsání soutěže a realizaci výběrového řízení k zakázce „Dostavba 

ZUŠ v Ostrově - projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení v podrobnostech pro realizaci stavby“. Výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele předložit Radě města ke schválení. 

 

 22 - Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu - Dodatek č. 5  

usnesení č. 595/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24, kterým se celková 

cena stavby „Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu“ ponižuje o - 201 155,49 Kč s 

21% DPH. 

  

 23 - Ostrov, ulice Hroznětínská, rozšíření parkoviště – vyhlášení ZŘ na VZ pro výběr 

zhotovitele stavby  

usnesení č. 596/2022 

RM schvaluje 

1. vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Ostrov, ulice 

Hroznětínská, rozšíření parkoviště; 

2. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce: Ostrov, ulice Hroznětínská, 

rozšíření parkoviště; 

 

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

změn v zadávací dokumentaci. 

 

 24 - Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, 

Jáchymovská 225 - Přestavba na byty  

usnesení č. 597/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22, kterým se celková 

cena stavby "Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, 

Jáchymovská 225 - Přestavba na byty" navyšuje o 314 036,42 Kč včetně DPH. 

  

 

 

 



  5/5 

 25 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva  

usnesení č. 598/2022 

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 Davida Kučeru zastoupeného paní Janou Kučerovou ve výši 

3000 Kč. 

  

  

  

  

  

Ing. Marek Poledníček    JUDr. Dominik Kříž, PhD.  

místostarosta      člen RM  

  

  

  

  

  

 

     

 

  

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


