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Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 4. 4. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 242/2022 

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

č. 546/21 a z roku 2022 pod č. 101/22, 150/22 až 153/22, 155/22, 169/22, 171/22 až 173/22, 

176/22, 194/22, 196/22 až 224/22, 227/22, 231/22, 233/22, 239/22 až 241/22. 

  

2 - Poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární  

usnesení č. 243/2022 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Hospic svatého Lazara z.s., IČ 66361508, se sídlem Sladkovského 

2472/66a, 326 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Jiřinou Helíškovou na částečnou úhradu nákladů na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků. 

  

3 - Dlouhodobé snížení nájemného - Nerudova č. p. 700  

usnesení č. 244/2022 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 138-17-04-03, spočívající ve snížení nájmu paní 

Alexyové Aleně, IČ: 64195741 se sídlem Lidická 1213/5, PSČ 363 01 Ostrov, o 3 000,00 

Kč/měsíc u prostoru určeného k podnikání – prodejna s textilním zbožím – Nerudova č. p. 700, 

Ostrov. Pokud nebude Dodatek uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v 

plném rozsahu zrušeno. 

 

4 - Uzavření Smlouvy o změně podmínek realizace cyklostezky mezi společností Panattoni 

Czech Republic Development s.r.o. a městem Ostrov  

usnesení č. 245/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o změně podmínek realizace cyklostezky mezi 

společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČO: 281 90 882, se sídlem V celnici 

1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 a městem Ostrov, IČO: 00254843, se sídlem Jáchymovská 

1, 363 01 Ostrov, jejímž předmětem je úprava některých povinností stran při výstavbě 

cyklostezky „Cyklistická stezka z Ostrova přes Dolní Žďár a Horní Žďár směrem na Jáchymov“ 

podél silnice I/25 se změnami uvedenými v zápise. Povinnost společnosti Panattoni vystavět 

Cyklostezku v rozsahu etapy 1a) a 3) bude s účinností této smlouvy nahrazena povinností 

společnosti Panattoni uhradit městu Ostrov kompenzaci v celkové výši 1 800 000 Kč, k této 

částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby se změnami uvedenými v 

zápise.  
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5 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Dolní Žďár p.č. 481, 

14/5, vNN, kNN, IV-12-0019430“, k.ú. Dolní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 246/2022 

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

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

Dolní Žďár p.č. 481, 14/5, vNN, kNN, IV-12-0019430“, vymezujícího rozsah věcného břemene 

- služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 383/1 v k. ú. Dolní Žďár 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 2 000,00 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. 

 

6 - Veřejná zakázka „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov“  

usnesení č. 247/2022 

1. RM vyhlašuje vítězem VZMR ve věci „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC 

ML Ostrov“ společnost UNILES, a.s., se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČO 

47307706 s celkovou nabídkovou cenou 749 052,50 Kč bez DPH. 

 

7 - VZ "Oprava Bílé brány, 363 01 Ostrov" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 248/2022 

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

brány, 363 01 Ostrov“ dodavateli s pořadovým číslem 1 - Karel Granát, E. Krásnohorské 635, 

33202 Starý Plzenec, IČ: 62671626 s nabídkovou cenou 711 400 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

8 - VZ "Dodávky herních a sportovních prvků pro dětská hřiště a sportoviště ve městě 

Ostrov" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 249/2022 

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

herních a sportovních prvků pro dětská hřiště a sportoviště ve městě Ostrov“ dodavateli s 

pořadovým číslem 1 GARTENSTA PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 10700 Praha, IČO 

26689472 k uzavření rámcové smlouvy. 

 

9 - VŘ na pronájem 4 plně rekonstruovaných bytů města Ostrov  

usnesení č. 250/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronajímání 4 bytů (Masarykova ul. čp. 698/14, 

Nerudova ul. čp. 701/18, Brigádnická ul. čp. 706/6 a 1035/54) v souladu se Zásadami pro 

pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov 

 

10 - VZ "Květinová výzdoba města Ostrov" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 251/2022 

Rada města na základě doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Květinová 

výzdoba města Ostrov“ dodavateli s pořadovým číslem 1 Radek Scheerbaum, Spádová 56, 

36263 Dalovice, IČO 73422291 s nabídkovou cenou 597 807 Kč bez DPH jako nejvýhodnější 

nabídku pro zadavatele. 
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11 - Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu - Dodatek č. 2  

usnesení č. 252/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24, kterým se celková 

cena stavby "Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu" navyšuje o 873 831,64 Kč 

včetně 21% DPH. 

  

12 - Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu - Dodatek č. 3  

usnesení č. 253/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24, kterým se mění 

termín dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla do 20.05.2022. 

  

13 - Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2022.  

usnesení č. 254/2022 

RM schvaluje ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2022 dle předloženého návrhu 

Specifikace položek  2022    

Celodenní vstupné   80,00 Kč    

Celodenní vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65let  40,00 Kč    

Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 30,- Kč/den a u dětí 

do 15 let vstup zdarma.  

     

Odpolední vstupné (od 15,00 hod.)   50,00 Kč    

Odpolední vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65 let (od 15,00 hod)   30,00 Kč    

Plavci – 1 hodina po otevření nebo 1 hodina před uzavřením   20,00 Kč    

Děti do výšky 110 cm (pouze v doprovodu dospělého)   zdarma    

Děti z dětského domova s doprovodem pracovníka dětského domova   zdarma     

 

14 - Občan města roku 2021  

usnesení č. 255/2022 

RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2021“ P. Mgr. Markovi Hricovi za jeho 

dlouholeté úspěšné působení v ostrovské farnosti a aktivity ve prospěch občanů města. 

  

usnesení č. 256/2022 

RM doporučuje ZM udělit vybraným nominovaným kromě ocenění „Občan města roku 2021“ 

také zvláštní poděkování, všichni nominovaní obdrží grafický list. 

  

15 - Souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru pro Město Ostrov pro potřeby 

ukrajinských uprchlíků  

usnesení č. 257/2022 

RM souhlasí s přijetím věcného účelově určeného daru v celkové výši 28.131,20 Kč od spolku 

Biblio pro Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 00254843, zastoupené starostou 

města Ing. Janem Burešem, DBA, podle přiložené darovací smlouvy na realizaci pomoci 

ukrajinským uprchlíkům. RM současně pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  

16 - Žádost o finanční dar na podporu sportovce  

usnesení č. 258/2022 

RM schvaluje finanční dar ve výši 25 000 Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 

pro PK, bytem xx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených se závodní sezónou 

silničních handbiků v roce 2022. 
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usnesení č. 259/2022 

RM schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 

pro DZ, bytem xx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených s účastí na závodech 

v roce 2022. 

  

17 - Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 260/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 40 000,00 

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

činností spolku CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 28556534, 

zastoupený Evou Šimkovou. 

  

usnesení č. 261/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 12 000,00 

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

činností spolku Divadelní spolek Ochotníci Ostrov z. s., se sídlem Mírové nám. 733, PSČ 363 

01, IČO 05634504, zastoupený Janem Marešem. 

  

usnesení č. 262/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 30 000,00 

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

pořádáním doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2022 s Galerií umění Karlovy 

Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 1215/6, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem. 

  

usnesení č. 263/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 30 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Horní hornohradskou kulturní 

sezónu 2022 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 

26355752, zastoupený Pavlem Palackým. 

  

usnesení č. 264/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 25 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na činnost spolku Kfeláček z.s., se 

sídlem Kfely 64, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 09926976, zastoupený Kateřinou Guregovou. 

  

usnesení č. 265/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 15 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Tour de Kolečko 2022 s 

Vladimírem Křížem, xx, bytem xx, Jáchymov, PSČ 362 51. 

  

usnesení č. 266/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 25 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Danceparade Ostrov 2022 s 

Miloslavem Kubsou, se sídlem Borská 99, Dalovice, PSČ 362 63, IČO 61183008. 
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usnesení č. 267/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 12 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se 

stavbou klubového kolejiště se spolkem Klub železničních modelářů Ostrov p. s., se sídlem 

Školní 624/4, Karlovy Vary – Stará Role, PSČ 360 17, IČO 73727776, zastoupený Jiřím 

Výborným. 

  

usnesení č. 268/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 24 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

Modelářství jako základ technické vzdělanosti se spolkem Modelářský klub Ostrov p. s., se 

sídlem Krušnohorská 1079/6, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49754688, zastoupený Karlem 

Klingorou. 

  

usnesení č. 269/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 26 000,00 

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

pořádáním akcí Kytička pro maminku, Michaelská pouť, 27. předvánoční setkání seniorů  

s Oblastní charitou Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753185, 

zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou.  

  

usnesení č. 270/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 15 000,00 

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

činností spolku s ORBIS PICTUS – OSTROV z. s., se sídlem Krušnohorská 1106, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 70876134, zastoupený Mgr. Monikou Lesserovou. 

  

usnesení č. 271/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 35 000,00 

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

pořádáním hudebního festivalu Ostrovský Kodrcák se spolkem Ostrovský Kodrcák z. s., se 

sídlem Kollárova 1267, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26560291, zastoupený Pavlem Jindrou. 

  

usnesení č. 272/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 25 000,00 

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

činností spolku s Pěveckým sborem CANTICA z.s., se sídlem Habrová 144, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 9390677, zastoupený MUDr. Dagmar Pauchovou. 

  

usnesení č. 273/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 40 000,00 

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

pořádáním 8. ročníku „Běh s čelovkou“ se spolkem Pomáhej SRDCEM, z. s., sídlem U 

Porcelánky 1052, Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený Michaelou Valentovou. 

  

usnesení č. 274/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 20 000,00 

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

pořádáním akcí Nejsilnější muž Ostrova a Rockové odpoledne se spolkem RIBI z Atlantisu z. 

s., se sídlem Horská 884, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26592321, zastoupený Mgr. Liborem 

Bílkem. 
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usnesení č. 275/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 21 000,00 

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

pořádáním akce Muzikantské pozdní odpoledne s panem Richardem Rychlíkem, nar. xx, bytem 

xx, Ostrov, PSČ 363 01. 

  

usnesení č. 276/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 38 000,00 

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

Společně k cíli s hasiči, Poučme se z cizích chyb, dětskými dny s SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Ostrov, se sídlem Karlovarská 1342, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18228984, zastoupenou 

Milanem Kunou. 

  

usnesení č. 277/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 33 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se 

sportovními, kulturními akcemi pro osoby se zrakovým handicapem oblastním shromážděním 

se SONS ČR, z.s., Oblastní odbočka SONS Karlovy Vary, se sídlem Stará Kysibelská 602, 

Karlovy Vary, PSČ 360 09, IČO 65399447, zastoupenou Mgr. Lubošem Zajícem. 

  

usnesení č. 278/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 20 000,00 

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

pořádáním poznávacích zájezdů se Spolkem přátel města Ostrova z. s., se sídlem U Nemocnice 

855, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49751158, zastoupený Marií Hellerovou. 

  

usnesení č. 279/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s Prima 

rokem 2022 se spolkem Stáj Prima Horseland z. s., sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou. 

  

usnesení č. 280/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 5 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

Až na nejvyšší horu světa aneb Krušnohorská osmitisícovka s Zapsaný spolek skautů a skautech 

Lilie, se sídlem Karla Kučery 5, Karlovy Vary, PSČ 360 06, IČO 26549123, zastoupený 

Zdeňkem Kuncem. 

  

usnesení č. 281/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Rockový Ostrov 2022 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem 

Lidická 1212, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 

  

usnesení č. 282/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 40 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Experiment Ostrov z. s., se sídlem Dolní Žďár 96, PSČ 363 01, 

IČO 06727841, zastoupeným Ondřejem Hechtem. 
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usnesení č. 283/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Diaporadna 

a provoz kanceláře se Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 

1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, zastoupený Juditou Ilkovou. 

  

usnesení č. 284/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 40 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s akcí Handicapem život nekončí s TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem 

Mozartova 444, Karlovy Vary, PSČ 360 20, IČO 25248863, zastoupený Pavlínou Liškovou. 

  

usnesení č. 285/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 30 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s Chci 

si zazávodit se spolkem CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

28556534, zastoupený Evou Šimkovou. 

  

usnesení č. 286/2022 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 15 000,00 

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

činností spolku s Karate DO Ostrov z. s., se sídlem Mánesova 1026 , Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

01260251, zastoupený Mgr. Evou Šolcovou. 

  

usnesení č. 287/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Atletika Ostrov, z. s., se sídlem Bezručova 342, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 8080151, zastoupený Evou Zekuciovou. 

  

usnesení č. 288/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Biatlon Klub OSTROV z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 06229450, zastoupený Michaelou Kuncovou. 

  

usnesení č. 289/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupený Tomášem Michlíkem. 

  

usnesení č. 290/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 750 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se 

sídlem U Nemocnice 1202, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem 

Bursíkem. 
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usnesení č. 291/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 334 500,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI 

OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený 

Vlastimilem Šindarem. 

  

usnesení č. 292/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 150 500,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov,  

PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 

  

usnesení č. 293/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností a pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem 

Lidická 1201, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupený Vladimírem Ječmenem. 

  

usnesení č. 294/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s přípravou a účastí na MČR 2022 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima Horseland 

z. s., sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou 

Pačanovou. 

  

usnesení č. 295/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 130 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem 

Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupený Miroslavem Faktorem. 

  

usnesení č. 296/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 220 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná 

jednota Ostrov z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, 

zastoupený Ladislavem Martínkem. 

  

usnesení č. 297/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 

  

usnesení č. 298/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu 

mládežnického volejbalu v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko z. 

s., sídlem Vítězná 414/72, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem 

Merunou. 
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18 - Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro Město Ostrov od Města 

Rastatt  

usnesení č. 299/2022 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 10 000,00 € od Města 

Rastatt, se sídlem Historisches Rathaus, Marktplatz 1, 76437 Rastatt zastoupeným Hansem 

Jürgenem Pütschem – primátorem, pro Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 

00254843, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem, na zrenovování bytů pro uprchlíky 

z Ukrajiny. Město Ostrov se zavazuje poskytnout dárci hodnotící zprávu a fotodokumentaci 

dokládající účel použití. 

  

19 - Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města 

za rok 2021  

usnesení č. 300/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, se sídlem 

Halasova 765, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753461, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo  

a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 

příspěvkové organizace se sídlem Halasova 765, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753461, za rok 

2020 tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 8 637,16 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 0 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, se sídlem Halasova 765, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 49753461, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 301/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, se sídlem 

Masarykova 1195, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753495, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 

příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 1195, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753495, 

tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 137 231,62 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 34 308,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 1195, Ostrov,  

PSČ 363 01, IČO 49753495, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 302/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, se sídlem 

Palackého 1045, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753533, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo  

a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvkové organizace, se sídlem Palackého 1045, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753533, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 85 632,97 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 0 Kč 
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a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, se sídlem Palackého 1045, Ostrov, PSČ  

363 01, IČO 49753533, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 303/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, se sídlem 

Krušnohorská 766, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753509, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo 

a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 

příspěvkové organizace, se sídlem, tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 47 045,48 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 47 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, se sídlem Krušnohorská 766, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 49753509, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 304/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, se sídlem 

Masarykova 1289, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753347, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo a 

projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 1289, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753347, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 393 327,32 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 196 663,66 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 1289, Ostrov,  

PSČ 363 01, IČO 49753347, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 305/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizace, se sídlem Myslbekova 996, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753363, za rok 2021 tak, 

jak bylo předloženo a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkové organizace, se sídlem tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 42 844,96 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 4 760,55 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy  

a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, se sídlem Myslbekova 996, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753363, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 306/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, se sídlem 

Májová 997, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753371, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo  

a projednáno a 
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- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Základní školy Ostrov, Májová 997, 

příspěvkové organizace, se sídlem Májová 997, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753371, tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 0 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 0 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 

Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, se sídlem Májová 997, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

49753371, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 307/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem 

Masarykova 717, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753606, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo  

a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Základní umělecké školy Ostrov, 

příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 717, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753606, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 367 955, 03 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 91 989,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní umělecké 

školy Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 717, Ostrov, PSČ  

363 01, IČO 49753606, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 308/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem 

Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47700009, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo  

a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkové organizace, se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47700009, tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 484 129,13 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 150 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městského domu 

dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

47700009, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 309/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Zámecký park 

224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 70926620, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo a projednáno  

a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 

organizace, se sídlem Zámecký park 224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 70926620 tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši 0 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 0 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městské knihovny 

Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Zámecký park 224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

70926620, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 
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usnesení č. 310/2022 

RM schvaluje 

- účetní závěrku Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Mírové nám. 733, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00520136, za rok 2021 tak, jak bylo předloženo a projednáno a 

- rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizace, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00520136, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno 

a) do rezervního fondu částku ve výši 23 238,86 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši 91 000,00 Kč 

a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Domu kultury 

Ostrov, příspěvkové organizace, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 363 01,  

IČO 00520136, sestavené ke dni 31. 12. 2021. 

  

20 - Hodnotící a výroční zprávy o činnosti kulturních příspěvkových organizací města  

usnesení č. 311/2022 

RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti Domu kultury Ostrov, Příspěvkové 

organizace a Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace 

  

21 - Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvkové organizace, o souhlas s 

výjimkou v počtu žáků pro školní rok 2021/2022  

usnesení č. 312/2022 

RM uděluje souhlas Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizaci, s výjimkou v 

počtu žáků ve třídách 4 A, 4. B, 7. A, 7. B, 8. A a 8. B pro školní rok 2021/2022 dle 

předloženého návrhu. 

  

22 - Jmenování členů a tajemníka konkursní komise  

usnesení č. 313/2022 

RM jmenuje tyto členy komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace: 

předsedou komise – Ing. Marka Poledníčka 

členy komise – Mgr. Vladimíru Macháčkovou 

Mgr. Blanku Hanákovou 

Mgr. Jaroslavu Petlíkovou 

Mgr. Ivana Topinku 

Ing. Bc Františka Škaryda 

Bc. Zuzku Novákovou 

  

usnesení č. 314/2022 

RM ustanovuje do funkce tajemnice konkursní komise Gabrielu Amstibovskou, která bude 

organizačně a administrativně zabezpečovat jednání komise. 

  

23 - Úprava platu ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace  

usnesení č. 315/2022 

RM stanovuje panu Mgr. Lukášovi Lerchovi, řediteli Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizace, plat v navržené výši s platností od 1. 4. 2022. 
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24 - Závěrečný účet města za rok 2021, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2021  

usnesení č. 316/2022 

RM doporučuje ZM vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 

hospodařením města Ostrov za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2021, a to bez výhrad. Celkové příjmy města 

včetně financování činily 553 952 tis. Kč a celkové výdaje města činily 426 775 tis. Kč. 

Hospodaření města za rok 2021 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 127 177 tis. 

Kč. 

  

usnesení č. 317/2022 

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov 

za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

  

usnesení č. 318/2022 

RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 127 177 tis. Kč za rok 

2021 v tomto členění: 

l do Fondu sociálního převést 651 tis.  Kč, 

l do Fondu budoucnosti převést 30 000 tis. Kč 

l do Fondu rezerv a rozvoje převést 96 526 tis.  Kč s tím, že 4 000 tis. Kč budou účetně odděleny 

na Nespecifikovanou rezervu na pokrytí nákladů spojených s růstem cen energií pro Město a 

příspěvkové organizace. Dále bylo již zapojeno do rozpočtu roku 2022 celkem 71 715 tis. Kč. 

Z toho bylo zapojeno formou schváleného rozpočtu 44 168 tis. Kč a formou rozpočtových 

opatření celkem 27 547 tis. Kč. 

  

25 - RO č. 18 - OMIS - přijetí daru - Dar od ČEZ - na služby a vybavení bytů pro uprchlíky 

a výdajů ve stejné výši na Dar od ČEZ - na služby a vybavení bytů pro uprchlíky - vodné, 

Dar od ČEZ - na služby a vybavení bytů pro uprchlíky - TUV, Dar od ČEZ - na služby a 

vybavení bytů pro uprchlíky - Energie a Dar na ČEZ - na služby a vybavení bytů pro 

uprchlíky - varné konvice  

usnesení č. 319/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022: 

Zvyšují se příjmy a výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2022 o Kč 50.000,- na Dar od ČEZ 

- na služby a vybavení bytů pro uprchlíky. 

  

26 - RO č. 19 - OMIS - přesun finančních prostředků z NP - opravy a udržování na WC 

na autobusovém terminálu - el. energie  

usnesení č. 320/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2022: 

Přesun finančních prostředků ve výši 20.000,- z NP - opravy a udržování na WC na 

autobusovém terminálu - el. energie. 

  

27 - Rozpočtové opatření č. 20/2022 – OKSVS –NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP)  

usnesení č. 321/2022 

RM schvaluje RO č. 20/2022 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro ro 2022 ve výši 32 000,-- Kč na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 

  



  14/15 

28 - Z21 - OKVSV - přesun finančních prostředků z FRR na MÚ - nákup ostatních služeb, 

servis, PD eGoverment a na MÚ - Bitdefender, EDR systém  

usnesení č. 322/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření Z21/2022. 

Přesun finančních prostředků z FRR na MÚ - na nákup ostatních služeb, servis, PD eGoverment 

v celkové výši 450.000,- Kč. 

  

29 - Založení transparentního účtu a veřejné sbírky na materiální pomoc uprchlíkům z 

Ukrajiny  

usnesení č. 323/2022 

RM schvaluje konání veřejné sbírky na materiální pomoc (drobné vybavení domácnosti, 

ubytování a náklady s tím spojené, lékařskou péči, vybavení do školy, školní pomůcky, 

hygienické potřeby, ošacení a obuv atd.) uprchlíkům z Ukrajiny pobývajících na území města 

Ostrova a pod záštitou města zřizuje transparentní veřejný účet u Komerční banky, a.s. 

  

usnesení č. 324/2022 

RM schvaluje umístění 2 ks přenosných pokladniček na území města Ostrova na sbírku na 

materiální pomoc (drobné vybavení domácnosti, ubytování a náklady s tím spojené, lékařskou 

péči, vybavení do školy, školní pomůcky, hygienické potřeby, ošacení a obuv atd.) uprchlíkům 

z Ukrajiny pobývajících na území města Ostrova. 

  

usnesení č. 325/2022 

RM pověřuje paní Taťánu Gangurovou, zaměstnankyni městského úřadu, k jednání ve věcech 

sbírky na materiální pomoc (drobné vybavení domácnosti, ubytování a náklady s tím spojené, 

lékařskou péči, vybavení do školy, školní pomůcky, hygienické potřeby, ošacení a obuv atd.) 

uprchlíkům z Ukrajiny pobývajících na území města Ostrova. 

  

31 - Program 3. řádného zasedání ZM 25.4. 2022  

usnesení č. 326/2022 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočtová opatření 

3. Závěrečný účet města za rok 2021, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 

12. 2021 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5. Prodej pozemku p. č. 1555/2 a p.č. 1563/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

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

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

8. Prodej pozemku p. č. 50/2, k. ú. Květnová 

9. Uzavření Smlouvy o změně podmínek realizace cyklostezky mezi společností Panattoni 

Czech Republic Development s.r.o. a městem Ostrov 

10. Občan města roku 2021 

11. Návrh na uzavření pokračující Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s 

MAS Krušné hory, o.p.s., s platností a účinností od 1. 1. 2023 

12. Souhlas s poskytnutím individuální dotace 

13. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

14. Volba přísedícího Okresního soudu v Karlových Varech 

15. Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří  

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

PO a zprávy z výborů 
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33 - Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří  

usnesení č. 327/2022 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 250 000,00 Kč spolu s darovací 

smlouvou v předloženém znění na úhradu náklady spojených se zajišťováním a zvyšováním 

bezpečnosti na území obce Stráž nad Ohří, IČO: 00255009, se sídlem Stráž nad Ohří 21, 363 

01 Stráž nad Ohří, zastoupený Ing. Janou Vikovou. 

  

usnesení č. 328/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z22/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 250.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 250.000 Kč na poskytnutí 

finančního daru obci Stráž nad Ohří. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r. 

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r. 

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


