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Město Ostrov 

Usnesení 

z 15. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 29. 8. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 685/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 pod 

č. 242/18 a z roku 2022 pod č.345/22, 546/22, 554/22, 593/22 až 596/22, 601/22, 605/22, 

611/22, 613/22, 620/22, 622/22 až 635/22, 637/22, 638/22, 642/22 až 644/22, 646/22, 654/22 

až 683/22. 

  

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

Jáchymovská 225 - Přestavba na byty  

usnesení č. 686/2022 

RM ruší usnesení č. 597/2022 ze dne 18. 7. 2022 

  

usnesení č. 687/2022 

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 211 204,01 Kč včetně DPH. 

  

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

dokumentace a autorského dozoru projektanta pro provedení stavby  

usnesení č. 688/2022 

RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ostrov, přestavba areálu č.p. 175 

Jáchymovská ul. - 1.etapa - zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru 

projektanta pro provedení stavby“, a to včetně závazného návrhu smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace. 

  

usnesení č. 689/2022 

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

přestavba areálu č.p. Jáchymovská ul. - 1. etapa - zpracování projektové dokumentace a 

autorského dozoru projektanta pro provedení stavby“. Výsledek a vyhodnocení zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele předložit RM ke schválení. 

 

 4 - Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů - technický dozor 

stavebníka  

usnesení č. 690/2022 

Rada města Ostrov souhlasí s výjimkou z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu schválených usnesením Rady města Ostrov č. 576/21 ze dne 14.06.2021 a zadává 

veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka 

při realizaci stavby: Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů, formou 

přímého zadání panu Ing. Romanu Havlanovi, IČO: 72256583, a to za cenu 1 203 950 Kč 

včetně DPH. 
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 5 - Doplnění Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  

usnesení č. 691/2022 

Rada města souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 692/2022 

Rada města nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 693/2022 

Rada města souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v 

Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

 6 - Pověření k vyjádření k žádostem o výmaz místa trvalého pobytu osoby, které se 

nachází v nemovitostech v majetku města Ostrov  

usnesení č. 694/2022 

RM pověřuje vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví vyřízením žádostí o výmaz 

místa trvalého pobytu osoby, které se nachází v nemovitostech v majetku města Ostrov, 

případně k podávání podnětů v těchto věcech 

  

usnesení č. 695/2022 

RM schvaluje změnu Přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 9. 2022 v předloženém 

znění 

  

 8 - Pronájem části pozemku p. č. 344/2, k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 696/2022 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 344/2 o výměře cca 220 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,80 Kč/m2/rok, manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx, za účelem zahrádkářského využití pod podmínkou, že k částem pozemku p. č. 344/2, 

na kterých se nachází sloup ve vlastnictví ČD a pilíř NN, musí být zachován volný přístup. 

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

tohoto usnesení RM manželůmxxxxxxxxxxx, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

 9 - Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a 2898/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, k 

umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 697/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a na pozemku p. č. 

2898/1, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, 

politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým 

kandidátům, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních 

zastupitelstev 2022, za nájemné 100 Kč plus DPH/m2/týden. 

  

 

 10 - Změna NS č. 318-21-11-15 na pronájem části pozemku p. č. 977/1 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, spočívající v přistoupení nájemce k této nájemní smlouvě  
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usnesení č. 698/2022 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 318-21-11-15 ze dne 20.09.2021, uzavřené s 

paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, na pronájem části pozemku p. č. 977/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

za účelem zahrádkářského využití, na dobu neurčitou, spočívající v přistoupení nájemce, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx, k této Nájemní smlouvě reg. č. 318-21-11-15, s účinností od 01.09.2022. 

Pokud nebude dodatek k nájemní smlouvě uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne 

doručení tohoto usnesení RM paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bude dnem 

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

  

 11 - Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu Ostrov, Masarykova 

1289, příspěvkovou organizaci  

usnesení č. 699/2022 

RM souhlasí s přijetím movité věci - výuková sada ABAKU a licence Abaku LAB Edu v 

pořizovací ceně 15 025 Kč od Karlovarského kraje IČO: 70891168 pro Základní školu Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvkovou organizaci 

  

 12 - Smlouvy o poskytnutá finanční podpory na změnu vytápění  

usnesení č. 700/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-07/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

 13 - Rozpočtové opatření č. 63/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků z Lovecký 

zámeček - PD na rekonstrukci na PD - Sportovní hala - rekonstrukce a rozšíření stávající 

sportovní haly ul. Studentská  

usnesení č. 701/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města o 12 000 Kč na Lovecký zámeček - PD na rekonstrukci a 

navyšují se výdaje v rozpočtu města o 12 000 Kč na PD - Sportovní hala - rekonstrukce a 

rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská.  

  

 14 - Rozpočtové opatření č. 64/2022 - OMIS - přesun volných prostředků z ORJ 3 a z 

odstranění části objektu koupaliště Ostrov na Čištění a zimní údržba silnic  

usnesení č. 702/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města o 710 000 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města o 710 

000 Kč na Čištění a zimní údržba silnic.  

  

 15 - Rozpočtové opatření č. 65/2022 - MP - přijatá dotace z KÚKK na realizace projektu 

Ostrov v bezpečí 2022  

usnesení č. 703/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 75 000 Kč na MP - NI dotace z KÚKK na realizace 

projektu Ostrov bezpečí 2022 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 75 000 Kč na NI 

dotace z KÚKK na projekt Ostrov bezpečí 2022. 

 

 

 16 - Rozpočtové opatření č. 66/2022 - MP - přijatá dotace z KÚKK na realizace projektu 

Bezpečnostní preventista Ostrov  
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usnesení č. 704/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 94 000 Kč na MP - NI dotace z KÚKK na realizace 

projektu Bezpečnostní preventista Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 94 000 

Kč na NI dotace z KÚKK na projekt BPO - DoPP MP. 

 

 17 - Rozpočtové opatření č. Z45/2022 - OSVZ - zařazení příjmů a použití na Motivační 

systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov  

usnesení č. 705/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z45/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 30 000 Kč na Úroky z účtů a vkladů města a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 30 000 Kč na Motivační systém podpory pro 

zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov. 

 

 18 - Dům kultury - žádost o schválení podpisu memorand k žádosti o dotaci z Národního 

plánu obnovy  

usnesení č. 706/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Institutem lázeňství a balneologie veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje. 

  

usnesení č. 707/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Karlovarským krajem. 

  

usnesení č. 708/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s IKUMS - JIC Jihomoravským inovačním centrem, zájmové sdružení právnických osob. 

  

usnesení č. 709/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Léčebnými lázněmi Jáchymov, a.s. 

  

usnesení č. 710/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s S&W automobily Mercedes-Benz, s.r.o. 

  

usnesení č. 711/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Konzervatoří Jaroslava Ježka.  

  

usnesení č. 712/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

se Spolkem Porolaví, z.s. 

  

usnesení č. 713/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s CIRQUEON, z.ú. centrum nového cirkusu. 

  

usnesení č. 714/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Městskou knihovnou Ostrov, p.o. 
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usnesení č. 715/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

se Základní uměleckou školou Ostrov, p.o. 

  

usnesení č. 716/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s CZ LAN, z.s. 

  

usnesení č. 717/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s INION inovačním centrem.  

  

usnesení č. 718/2022 

RM schvaluje podpis Memoranda o vzájemné spolupráci Města Ostrova a Domu kultury Ostrov 

s Tanečním spolkem Mirákl, z.s. 

  

usnesení č. 719/2022 

RM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše, DBA a ředitele Domu kultury Mgr. Lukáše 

Lercha podpisem Memorand. 

  

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Jitka Bureš Samáková v.r.  

místostarostka 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


