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Město Ostrov 

Usnesení 

z 23. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 22. 11. 2022 od 12:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 894/2022 

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

č. 716/20 a z roku 2022 pod č. 168/22, 248/22, 738/22, 815/22, 833/22, 841/22 až 856/22, 

858/22, 861/22, 863/22, 864/22, 8870/22 až 872/22 a 881/22. 

  

 2 - Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2023  

usnesení č. 895/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2023 – sborníku 

přednášek z V. mezinárodního historického sympozia „Ostrov, zahradní město - od antiky po 

současnost.“ 

  

 3 - Souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru pro Město Ostrov od 

Římskokatolické farnosti v Rastattu  

usnesení č. 896/2022 

RM schvaluje přijetí účelově určeného věcného daru - sakrálních předmětů od Římskokatolické 

farnosti v Rastattu v celkové hodnotě 150 000 Kč. 

  

 4 - Souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru pro Město Ostrov – historické 

kazety z původního vybavení klášterního kostela  

usnesení č. 897/2022 

RM schvaluje přijetí účelově určeného věcného daru – historických kazet ze 17. století od 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v celkové hodnotě 84 000 

Kč. 

  

 5 - Schválení Příkazní smlouvy pro zajištění výkonu práce kurátora sbírky a výstav 

Města Ostrov  

usnesení č. 898/2022 

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy pro zajištění výkonu práce kurátora sbírky a výstav 

Města Ostrov za odměnu ve výši 120 000 Kč ročně s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx na období od 01.01.2023 na dobu neurčitou v předloženém znění. 

  

 6 - Návrh Nařízení města Ostrov č.1/2022 (NM č. 1/2022) - zimní údržba města  

usnesení č. 899/2022 

RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 1/2022 (NM č. 1/2022), o zabezpečení zmírňování 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním 

období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam neprovádí zimní údržba, v předloženém znění. 
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 7 - Návrh dohody o změně VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 

řízení o přestupcích na roky 2022 a 2023  

usnesení č. 900/2022 

RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Merklín a městem Ostrov na rok 2023 v 

předloženém znění. 

  

 8 - Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících  

usnesení č. 901/2022 

RM ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje funkcí oddávajících tyto 

členy zastupitelstva: Karlu Maříkovou. 

  

 9 - Pověření místostarosty města Ostrov k zastupování ve VSOZČ  

usnesení č. 902/2022 

RM pověřuje Bc. Pavla Čekana zastupováním města Ostrov ve Vodohospodářském sdružení 

obcí západních Čech a v jeho radě na 68. řádné zasedání Valné hromady a 147. jednání Rady 

konané dne 2.12.2022.  

  

usnesení č. 903/2022 

RM doporučuje ZM pověřit Bc. Pavla Čekana zastupováním města Ostrov po celou dobu 

čtyřletého funkčního období ve Vodohospodářském sdružení obcí západních Čech a v jeho radě 

s platností od 15. 12. 2022 

  

 10 - Změna pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 1. 2023  

usnesení č. 904/2022 

RM doporučuje ZM schválit nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského 

úřadu Ostrov a Městské police Ostrov s platností od 1. 1. 2023 

  

 11 - Odměny členů výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM  

usnesení č. 905/2022 

RM doporučuje ZM stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výši odměn 

za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, odměnu ve výši  

500,00 Kč za přítomnost na každém zasedání výboru ZM nebo komise RM s tím, že tyto budou 

vypláceny ročně. 

  

 12 - Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2023  

usnesení č. 906/2022 

RM bere na vědomí návrh termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2023 dle předloženého 

návrhu. 

  

 13 - Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 2022  

usnesení č. 907/2022 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Zvyšují se výnosy Městského domu dětí a mládeže Ostrov – zimní stadion, příspěvkové 

organizace, v řádku „úplata za sportovní služby ZS“ o 80 000 Kč na částku 1 680 000 Kč  

a zvyšují se náklady v řádku „Opravy a udržování ZS“ o 80 000 Kč na částku 230 000 Kč. 
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 14 - Návrh odměn pro ředitelky / ředitele příspěvkových organizací města za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2022.  

usnesení č. 908/2022 

RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – Mateřské 

školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 

1195, příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace, Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrov, Májová 997, 

příspěvkové organizace, Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, 

Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, Městské knihovny Ostrov, 

příspěvkové organizace, a Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2022 ve výši uvedené v návrhu. 

  

 16 - Prázdninový provoz mateřských škol v roce 2023  

usnesení č. 909/2022 

RM bere na vědomí zajištění letního prázdninového provozu mateřských škol: 

- Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace bude bez prázdninového 

provozu. Od 28. 8. 2023 bude běžný provoz MŠ. 

- Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace bude bez prázdninového 

provozu. Od 28. 8. 2023 bude běžný provoz MŠ. 

- Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace, bude otevřena od 3. 7. 2023 

do 28. 7. 2023 pro všechny děti z ostrovských mateřských škol.  

Od 28. 8. 2023 bude běžný provoz MŠ. 

- Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, bude 

otevřena od 31. 7. 2023 do 25. 8. 2023 pro všechny děti z ostrovských mateřských škol. Od 28. 

8. 2023 bude běžný provoz MŠ. 

- Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace, bude zajišťovat provoz 

po celou dobu letních prázdnin, ale pouze pro své vlastní děti, mimo 30. 8., 31. 8. a 1. 9. 2023 

(sanitární dny). 

  

 17 - Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací  

usnesení č. 910/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčního mrazáku, podle předložené žádosti Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 

příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 40 514 Kč. 

  

usnesení č. 911/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné elektroniky, elektrických přístrojů a drobného majetku, podle předložené 

žádosti Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace v celkové pořizovací 

ceně 133 170,90 Kč. 

  

usnesení č. 912/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

poškozených a neopravitelných herních prvků, podle předložené žádosti Mateřské školy 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace v celkové pořizovací ceně 52 586 Kč. 
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 18 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 913/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 15/2022- RD z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 914/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 16/2022- BD z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 915/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 17/2022- POZ z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 

předloženém znění. 

  

 19 - Rozpočtové opatření č. 91/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na 

Autobusové zastávky  

usnesení č. 916/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 80 000 Kč na Opravy a údržba místních 

komunikací a o 30 000 Kč na Opravy a udržování autobusových zastávek a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města Ostrov o 110 000 Kč na Autobusové zastávky. 

  

 20 - Rozpočtové opatření č. 92/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na Sekání 

trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí  

usnesení č. 917/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 498 000 Kč na MěK - PD na sanaci budovy Palác 

princů - přesun č. 33 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 498 000 Kč na Sekání trávy, 

údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí. 

  

 21 - Rozpočtové opatření č. 93/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků odboru 

OMIS na Dospra - opravy  

usnesení č. 918/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 350 000 Kč na NP - opravy a udržování a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 350 000 Kč na Dospra - opravy. 

  

 22 - Rozpočtové opatření č. 94 - přijetí dotace z Operačního programu Jan Ámos 

Komenský pro ZUŠ Ostrov  

usnesení č. 919/2022 

RM bere na vědomí RO č. 94/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 1 902 452 Kč na ZUŠ Ostrov - dotace MŠMT z 

Operačního programu Jan Ámos Komenský a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 1 

902 452 Kč na ZUŠ Ostrov - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský. 
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 23 - Odpis nevymahatelných pohledávek  

usnesení č. 920/2022 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zůstaviteli panu PZ, ve výši 64 587 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

  

usnesení č. 921/2022 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstaviteli panu PT, ve výši 1 444 Kč, pro nevymahatelnost. 

  

usnesení č. 922/2022 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zůstaviteli panu JK, ve výši 42 968 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

  

usnesení č. 923/2022 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstaviteli MV, ve výši 8 354 Kč, pro nevymahatelnost. 

  

usnesení č. 924/2022 

RM schvaluje odpis pohledávky po panu VH, ve výši 4 654,98 Kč pro nevymahatelnost. 

  

usnesení č. 925/2022 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zaniklé firmě Nickelmann, s. r. o., ve výši 

37 484 Kč, pro nevymahatelnost. 

  

 24 - Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2022  

usnesení č. 926/2022 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022, kdy celkové příjmy 

města včetně financování činily 399 354 594,18 Kč a celkové výdaje města činily 368 148 

129,27 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 31 206 464,91 Kč. 

  

 25 - Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2023 - 3. čtení  

usnesení č. 927/2022 

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2023, kde celkové navrhované příjmy 

města včetně financování činí 618 804 tis. Kč a celkové výdaje města činí 618 804 tis. Kč. 

  

usnesení č. 928/2022 

RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu města na svých internetových 

stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání 

zastupitelstva města podle ustanovení § 11 odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

 27 - Ostrov, ulice Odborů – Řešení dopravy v klidu – změna termínu dokončení (dodatek 

č. 2)  

usnesení č. 929/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/175/2022 na změnu termínu 

dokončení stavby, kdy se termín dokončení stavby pro úsek mezi ulicemi Hornická a 

Studentská stanovuje na 30. 12. 2022. 
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 29 - Doplnění Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  

usnesení č. 930/2022 

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

Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 931/2022 

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

Ostrově o žadatele: xxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 932/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 

žadatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 30 - Žádosti o mimořádné přidělení bytu  

usnesení č. 933/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské v 

Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 934/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 935/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domech pro osoby s nízkými příjmy v 

Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

  

usnesení č. 936/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+kk v domech pro osoby s nízkými příjmy v 

Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

 31 - Žádosti o byty - doplnění pořadníků  

usnesení č. 937/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty o velikosti 1+1 a 1+kk v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 938/2022 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty o velikosti 1+1 a 1+kk v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 939/2022 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 940/2022 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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usnesení č. 941/2022 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 942/2022 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

  

 32 - Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 612  

usnesení č. 943/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 1+kk v 

ul. Odborů 612/12 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 944/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk bytu o velikosti 

4+kk v ul. Odborů 612/21 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 945/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 

1+kk v ul. Odborů 612/11 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

 33 - Žádost o přidělení bytu na čp. 612  

usnesení č. 946/2022 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk nebo 4+kk v ul. Odborů 612 v Ostrově p. 

xxxxxxxxxxxxxxxx jakmile bude byt k dispozici. 

  

 34 - Žádost o přidělení bytu zvláštního určení  

usnesení č. 947/2022 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 2+kk v Ostrově p. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, jakmile bude byt k dispozici. 

  

 35 - Žádost o možnost 2. nabídky bytu  

usnesení č. 948/2022 

RM souhlasí s 2. nabídkou bytu 2+1 paní xxxxxxxxxxxxxxxx nejdříve v květnu 2023.  

  

 36 - Vyjádření k neprodloužení nájemní smlouvy k bytu  

usnesení č. 949/2022 

RM bere na vědomí sdělení pí xxxxxxxxxxxxxxx a trvá na svém usnesení č. 783/2022 o 

ukončení nájemní smlouvy k bytu v ul. Studentská 621/21 s pí xxxxxxxxxxxxxxxxx k datu 31. 

10. 2022. 

  

 37 - Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy  

usnesení č. 950/2022 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Brigádnická 707/3 v Ostrově s pí 

xxxxxxxxxxxxxxxxxa trvá na skončení nájmu k datu 28. 2. 2023. 

  

 38 - Směna bytů  

usnesení č. 951/2022 

RM nesouhlasí s dohodou mezi nájemci bytu v ul. Masarykova 696/4 v Ostrově - pí 

xxxxxxxxxxxxxxx a bytu v ul. S.K.N. 1007/12 v Ostrově - pí xxxxxxxxxxxxxxxx.  
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 39 - Úprava Pravidel postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 

třídě č.p. 1365-7 v Ostrově  

usnesení č. 952/2022 

RM schvaluje úpravu Pravidel postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou na 

Hlavní tř. č.p. 1365-7 v Ostrově v předloženém znění. 

  

 40 - Jmenování členů Výběrové komise pro výběrová řízení na pronájem plně 

zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov  

usnesení č. 953/2022 

RM na základě ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů jmenuje od 23. 11. 2022 Výběrovou komisi pro výběrové řízení 

na pronájem plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov ve složení: 

předseda - Bc. Pavel Čekan - 1. místostarosta města Ostrov 

členové - Kateřina Domalípová - 2. místostarostka města Ostrov, Ing. Bc. Kateřina Matyášová 

- vedoucí odboru SVZ, Hana Špičková - vedoucí odboru MIS, Anežka Štrichelová - referentka 

odboru SVZ 

asistentka - Simona Aiznerová - referentka odboru SVZ 

  

 41 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 954/2022 

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 xxxxxxxxxxxxxxxx zastoupeného paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 6000 Kč. 

  

usnesení č. 955/2022 

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 proxxxxxxxxxxxxxxxxxxzastoupenou paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 3000 Kč. 

  

 42 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární - veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 956/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Global Partner Péče, z.ú., Pobřežní 665/21, Karlín, 

186 00 Praha 8, IČO: 09903046, zastoupenou Ing. Lukášem Knappem, na provozní náklady 

terénní služby. 

  

usnesení č. 957/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 20 000 Kč organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

p. o., Pochlovická 57 35751 Kynšperk nad Ohří , IČ: 70832641, zastoupenou Mgr. Lenkou 

Antolovou, MPA na částečnou úhradu nájemného a energií. 

  

usnesení č. 958/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 25 000 Kč organizaci Dveře dokořán, z.s., U Ohře 210/19, 360 18 Karlovy 

Vary, IČ: 26995549, zastoupenou Bohumilem Svobodou na částečné mzdové náklady. 

  

https://www.bing.com/local?lid=YN8046x9711549736640887569&amp;id=YN8046x9711549736640887569&amp;q=Soci%c3%a1ln%c3%ad+Sluzby+V+Kynsperku+nad+Ohr%c3%ad&amp;name=Soci%c3%a1ln%c3%ad+Sluzby+V+Kynsperku+nad+Ohr%c3%ad&amp;cp=50.12694549560547%7e12.522687911987305&amp;ppois=50.12694549560547_12.522687911987305_Soci%c3%a1ln%c3%ad+Sluzby+V+Kynsperku+nad+Ohr%c3%ad
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 43 - Poskytnutí mimořádného příspěvku - Domov pokojného stáří v Ostrově  

usnesení č. 959/2022 

RM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Ostrov ve výši 46 345 Kč 

organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 

zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na kompenzaci navýšených plateb za pobyt klientů v 

Domově pokojného stáří v Ostrově za měsíc březen 2022. 

  

 44 - Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 - programové dotace  

usnesení č. 960/2022 

RM doporučuje ZM schválit Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2023. 

  

 45 - Ukončení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov  

usnesení č. 961/2022 

RM doporučuje ZM příslušnému podle § 6 písm. a) a podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončit 

pořízení Změny č.3 Územního plánu Ostrov, týkající se změny výškové hladiny zástavby v 

plochách bývalého výrobního areálu Škoda Ostrov – Dolní Žďár, které bylo zahájeno 

usnesením Zastupitelstva města Ostrov ZM č. 24/2020 ze dne 29. 1. 2020 a usneseními 

Zastupitelstva města Ostrov ZM č. 147/19, ZM č. 148/19 a ZM č. 149/19 ze dne 18. 9. 2019. 

 

usnesení č. 962/2022 

RM doporučuje ZM uložit Odboru majetku města zajištění písemného vyrozumění pořizovatele 

a žadatele o ukončení pořizování Změny č. 3 Územního plánu Ostrov. 

  

 46 - Změna určeného zastupitele pro pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostrov.  

usnesení č. 963/2022 

RM doporučuje ZM v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění pověřit Ing. arch. Daniela Vyhlídku 

funkcí určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov. 

  

 48 - Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření  

usnesení č. 964/2022 

RM doporučuje ZM schválit níže uvedená zmocnění a oprávnění: 

Zastupitelstvo města, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, zmocňuje Radu města k provádění rozpočtových opatření: 

a) k přesunu rozpočtových prostředků na úrovni paragrafů a mezi položkami nad 500 000 Kč 

do 2 000 000 Kč, a to v rámci odboru, případně mezi odbory MěÚ (celkový objem finančních 

prostředků v rozpočtu nemění), 

b) bez finančního omezení za předpokladu, že město obdrží finanční prostředky z fondů 

Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, ze státních fondů nebo od jednotlivých 

ministerstev vlády České republiky formou transferu na základě projektu schváleného radou 

města nebo zastupitelstvem města, 

c) přijetí pojistného plnění od pojišťoven nad 300 000 Kč, kdy dojde k navýšení příjmů a 

výdajů. 
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Zastupitelstvo města schvaluje oprávnění pro vedoucí finančního odboru k provádění 

rozpočtových opatření: 

a) k přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy a mezi položkami do 500 000 Kč, a to v 

rámci odboru, případně mezi odbory MěÚ (celkový objem finančních prostředků v rozpočtu se 

nemění), 

b) v případě proúčtování daně z příjmů právnických osob, která je placená městem, 

c) bez finančního omezení za předpokladu, že město obdrží finanční prostředky z cizích zdrojů 

na pokrytí mzdových nákladů, 

d) v případě přijetí průtokové dotace, která se dále přeposílá určeným příjemcům na základě 

přijatého rozhodnutí nebo smlouvy, 

e) vrácení nevyčerpaného průtokového transferu bez omezení, 

f) bez finančního omezení za předpokladu, že město obdrží finanční dar, jehož přijetí bylo 

předem odsouhlaseno radou města, 

g) přijetí pojistného plnění od pojišťoven do výše 300 000 Kč, kdy dojde k navýšení příjmů a 

výdajů. 

h) k přesunu finančních prostředků mezi běžnými, spořícími a termínovanými účty města 

Ostrov 

 

Zastupitelstvo města zmocňuje starostu města případně místostarostu ke schválení 

proplacení nezbytně nutného výdaje v případě překročení rozpočtu z důvodu havárie a nápravy 

způsobených škod nebo akutní potřeby předcházení vzniku škod na majetku města. Rozpočtové 

opatření bude provedeno následně. 

Na každé zasedání ZM bude předkládána informace o uskutečněných rozpočtových opatřeních 

radou města. 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Bc. Pavel Čekan v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


