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Město Ostrov 

Usnesení 

z 22. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 8. 11. 2022 od 12:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 846/2022 

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

č. 772/20, z roku 2021 pod č. 821/21 a z roku 2022 pod č. 737/22, 740/22, 744/22, 765/22, 

771/22, 781/22, 792/22, 803/22, 804/22, 606/22 až 814/22, 819/22, 821/22 až 826/22, 828/22 

až 832/22, 834/22, 835/22, 837/22 a 838/22. 

  

 2 - Valná hromada Ostrovské teplárenské a.s.  

usnesení č. 847/2022 

Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 

teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen 

„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 

102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 

ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), učinila tato 

rozhodnutí: 

  

(1) Jediný akcionář společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. v působnosti valné hromady s 

odvoláním na ustanovení § 448 odst. 2 ZOK a s odvoláním na bod 4.1.2.(e) platných stanov 

společnosti odvolává s účinností k dnešnímu dni tyto členy dozorčí rady: 

 

(a) Jana Bureše, * 31. 03. 1974, trvale bytem Ostrov, Lidická 653, PSČ 363 01 

(b) Vladimíra Palivce, * 24. 11. 1952, trvale bytem Ostrov, Odborů 570, PSČ 363 01 

(c) Zdeňka Volkovjaka, * 04. 06. 1951, trvale bytem Ostrov, Dlouhá 88, PSČ 363 01 

(d) Josefa Železného, * 30. 09. 1958, trvale bytem Ostrov, Hlavní třída 988, PSČ 363 01 

(e) Petra Mišičku, * 25. 05. 1978, trvale bytem Ostrov, Horská 848, PSČ 363 01 

(f) Karla Bínu, * 08. 05. 1956, trvale bytem Ostrov, Lidická 869, PSČ 363 01 

 

(2) Jediný akcionář společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. v působnosti valné hromady s 

odvoláním na ustanovení § 448 odst. 2 ZOK a s odvoláním na bod 4.1.2.(e) platných stanov 

společnosti volí s účinností k dnešnímu dni tyto členy dozorčí rady: 

 

(a) Davida Hanakoviče, * 25.7.1975, trvale bytem Ostrov, Lidická 1349/12, PSČ 363 01 

(b) Lumíra Pálu, * 8.4.1948, trvale bytem Ostrov, Myslbekova 955, PSČ 363 01 

(c) Jiřího Pavlíka, * 4.6.1961, trvale bytem Ostrov, Žižkova 121, PSČ 363 01 

(d) Libora Bílka, * 1.4.1969, trvale bytem Ostrov, Mánesova 1200, PSČ 363 01 

(e) Vítězslava Ullmanna, *16.8.1972, trvale bytem Ostrov, Masarykova 1144, PSČ 363 01 

(3) Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje uzavření nových smluv o výkonu 

funkce se členy dozorčí rady ve znění vzorového návrhu, který je přílohou tohoto zápisu. Toto 

rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce 

členů dozorčí rady je závazné i pro členy dozorčí rady, kteří budou do svých funkcí zvoleni v 

budoucnu, nerozhodne-li jediný akcionář v působnosti valné hromady později jinak. 
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Rada města Ostrova pověřuje starostu města Mgr. Davida Hanakoviče podpisem písemného 

vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, 

a.s. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 

  

 3 - Výběrová řízení na pronájem plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov  

usnesení č. 848/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 na Hlavní tř. 704/5 v Ostrově 

v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov. 

  

usnesení č. 849/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 v ul. Brigádnická 708/8 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 850/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 na Hlavní tř. 795/17 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 851/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 na Hlavní tř. 796/28 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 852/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 na Hlavní tř. 797/35 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 853/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 na Hlavní tř. 800/60 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 854/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 v ul. Brigádnická 1031/19 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

usnesení č. 855/2022 

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu 2+1 v ul. Brigádnická 1035/55 v 

Ostrově v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města 

Ostrov. 

  

 4 - Žádost o podporu v rámci "Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní 

lékařské péče ve městě Ostrov"  

usnesení č. 856/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí "Motivačního 

systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov" ve výši 242 871 Kč 

na nákup přístroje Plusoptix S12 a příslušenství pro lékařskou praxi Mudr. Vyhlídkové, Kfely 

22, 363 01 Ostrov se změnou uvedenou v zápise. 
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 5 - Schválení aktualizovaného Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na 

období let 2022 – 2030  

usnesení č. 857/2022 

RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný Program regenerace Městské památkové zóny 

Ostrov na období let 2022 – 2030. 

  

 7 - „Ostrov, Vančurova ulice – Rozšíření parkoviště“ – dodatečné stavební práce.  

usnesení č. 858/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/191/2022 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Ostrov, Vančurova ulice – Rozšíření 

parkoviště“ navyšuje o 76 822,90 Kč včetně 21 % DPH. 

  

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

Jáchymovská 225 - Přestavba na byty  

usnesení č. 859/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22, kterým se mění 

termín předpokládaného předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a 

nedodělků, a ukončeného předmětu díla do 28. 02. 2023. 

  

usnesení č. 860/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě reg. č. 139-21-05-21 pro zajištění 

technického dozoru na stavbu, kterým se mění doba trvání příkazu do 02/2023 a navýšení 

smluvní odměny za výkon technického dozoru ve výši 47 763,00 Kč vč. DPH. 

  

usnesení č. 861/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě reg. č. 335-21-12-07 pro zajištění 

koordinátora BOZP na stavbu, kterým se mění doba trvání příkazu do 02/2023 a navýšení 

smluvní odměny za výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví ve výši 8 712,00 

Kč vč. DPH. 

  

 9 - Postoupení Nájemní smlouvy reg. č. 283-12-09-26 na nebytový prostor v areálu č. p. 

175, v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 862/2022 

RM schvaluje postoupení Nájemní smlouvy reg. č. 283-12-09-26 na prostor určený k podnikání 

v "areálu č. p. 175" v I.NP budovy bez č. p./č. e., která je součástí pozemku st. p. č. 290/1 

(označená jako 1145/A) o výměře 61,22 m2 , v k. ú. Ostrov nad Ohří, která byla sepsána mezi 

nájemcem panem Zdeňkem Volkovjakem, IČ 103 44 373, se sídlem Dlouhá 88, PSČ 363 01 

Ostrov a podnájemcem panem Petrem Budaiem, IČ 103 46 296, se sídlem Kfely 87, PSČ 363 

01, za účelem provozování autoservisu, za nájemné 900,00 Kč/m2/rok, na pana Petra Budaie. 

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

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

plném rozsahu zrušeno.  

  

 10 - Ukončení NS reg. č. 129-06-05-25 + změna NS č. 132-06-05-31 na pronájem části 

pozemku p. č. 2669/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, spočívající v rozšíření předmětu pronájmu  

usnesení č. 863/2022 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 129-06-05-25 ze dne 24.05.2006, uzavřené 

na pronájem části pozemku p. č. 2669/2 výměře cca 14 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx, dohodou ke dni 30.11.2022.    
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usnesení č. 864/2022 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 132-06-05-31 ze dne 29.05.2006, uzavřené s 

manželi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na pronájem části pozemku p. č. 2669/2 

o výměře cca 3 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem zahrádkářského využití, na dobu 

neurčitou, spočívající v rozšíření výměry předmětu pronájmu o další část pozemku p. č. 2669/2 

o výměře cca 14 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem zahrádkářského využití, s účinností od 

01.12.2022. 

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

doručení tohoto usnesení RM manželům xxxxxxxxxxxxbude dnem následujícím po uplynutí 

lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

 11 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 491/2 o výměře 66 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

– uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku p.č. 491/2 v 

k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 865/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy na nemovitost, jejímž předmětem je 

bezúplatný převod pozemku p. č. 491/2 o výměře 66 m2, k.ú. Dolní Žďár u Ostrova z vlastnictví 

společnosti TUNA – Production s.r.o., se sídlem Dolní Žďár 70, 363 01 Ostrov, IČO: 032 36 

196, do vlastnictví města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843. 

Součástí darovací smlouvy je smlouva o zřízení služebnosti – stezky a cesty - k tíži pozemku 

p.č. 491/2, k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, který je předmětem bezúplatného převodu. Služebnost 

se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a 

zřízením služebnosti uhradí město Ostrov. 

  

 12 - Prodej spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků st. p. č. 615/2, p.č. 3189, p.č. 3190, p.č. 

3192, p.č. 3196 v k.ú. Markvartice u Děčína  

usnesení č. 866/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků st.p.č. 615/2, p.č. 

3189, p.č. 3190, p.č. 3192, p.č. 3196 v k.ú. Markvartice u Děčína, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za kupní cenu 178 970 Kč stanovenou ze znaleckého posudku č. 

5854-019-22 ze dne 03.05.2022 vypracovaného soudním znalcem Gregorem Miloslavem. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

 13 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „I/25 zřízení pro provozní 

informace – lokalita Dolní Žďár“  

usnesení č. 867/2022 

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

a opravy kabelové přípojky NN a sdělovací přípojky, dle GP konečného zaměření stavby „I/25 

zřízení pro provozní informace – lokalita Dolní Žďár“, vymezujícího rozsah věcného břemene 

- služebnosti a právo provést stavbu na pozemcích p.č. 452/23, 452/21, 284/7, 284/5, 452/22 v 

k.ú. Dolní Žďár u Ostrova nad Ohří a p.p.č. 628/2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova, pro 

oprávněného, společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 

546/56, PSČ 145 05, zastoupenou ŘSD ČR – Správa Karlovy Vary se sídlem, Karlovy Vary, 

Závodní 369/82, PSČ 360 06, IČO 659 93 390, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 

ve výši 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucích povinných pozemků, zatížených 

zařízením pro distribuci elektřiny, minimálně však 1000,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné 

ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, 

včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
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 14 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Květnová E4, kNN“, 

k.ú. Květnová  

usnesení č. 868/2022 

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

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

Květnová E4. kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti a právo provést 

stavbu na pozemku p.č. 1448/1 v k.ú. Květnová, pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za 

jednorázovou náhradu, ve výši 9900 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření 

konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů 

na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

  

 15 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Horní Žďár, p.č. 

382/10, kNN“, na p.p.č. 363/2 a 629/2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 869/2022 

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

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

Horní Žďár, p.č. 382/10, kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti a právo 

provést stavbu na pozemcích p.č. 363/2 a p.č. 629/2 v k.ú. Horní 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 jednorázovou náhradu, ve výši 5000 Kč plus 

DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese 

oprávněný. 

  

 16 - Převzetí opuštěné movité věci „Boží muka – Kfely, u mlýna ev.č. 2“ do majetku města 

Ostrov  

usnesení č. 870/2022 

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 00254843, za které jedná Rada města jako 

výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti, souhlasí s přisvojením movité věci „Boží 

muka – Kfely, u mlýna ev.č. 2“ na pozemku p.č. 198 v k.ú. Kfely u Ostrova v majetku města 

Ostrov, jako opuštěné movité věci ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, nabývá jí do svého vlastnictví a zařazuje do evidence 

svého majetku jako předmět kulturní hodnoty za částku 1 Kč. 

  

 17 - Žádost Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 2022  

usnesení č. 871/2022 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Zvyšují se výnosy Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizaci, v řádku 

„Poplatky od rodičů“ o 50 000 Kč na částku 300 000 Kč a zvyšují se náklady Mateřské škole 

Ostrov, Palackého 1045, na rok 2022 v řádku „Oprava a udržování“ o 35 000 Kč na částku 445 

000 Kč, v řádku „Ostatní náklady“ o 15 000 Kč na částku 53 000 Kč. 

  

  

 18 - Žádost Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením MŠ do programu Šablony I. OP JAK – MŠMT  

usnesení č. 872/2022 

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 – Mateřské škole Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvkové organizaci, IČO 49753509.  
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 19 - Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s 

podáním žádosti o dotaci z programu Karlovarského kraje  

usnesení č. 873/2022 

RM dává Základní umělecké škole Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti 

o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na propagaci mezinárodního divadelního festivalu dětí 

a mládeže festivalu Soukání 

  

 20 - Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2023  

usnesení č. 874/2022 

RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2023“ v předloženém znění. 

  

 21 - Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2023  

usnesení č. 875/2022 

RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 

pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2023“ v předloženém znění. 

  

 22 - Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2023  

usnesení č. 876/2022 

RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov 

pro rok 2023“ v předloženém znění. 

  

 23 - Program finanční podpory na obnovu objektů nacházejících se v historickém jádru 

města Ostrov  

usnesení č. 877/2022 

RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory na obnovu objektů nacházejících se v 

historickém jádru města Ostrov“ v předloženém znění.  

 

 24 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 878/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 12/2022- BJ z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 879/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 13/2022- BJ z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 880/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 14/2022- BJ z Programu 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxv předloženém znění. 
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 25 - Rozpočtové opatření č. 85/2022 - OFŠ - dotace MŠMT z Operačního programu Jan 

Amos Komenský  

usnesení č. 881/2022 

RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 85/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 504 152 Kč na MŠ Krušnohorská 766, - dotace 

MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 

Ostrov o 504 152 Kč na MŠ Krušnohorská 766, - dotace MŠMT z Operačního programu Jan 

Ámos Komenský. 

  

 26 - Rozpočtové opatření č. 86/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na NP - 

opravy a udržování  

usnesení č. 882/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč na ZUŠ Masarykova - opravy a údržby 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč na NP - opravy a udržování. 

  

 27 - Rozpočtové opatření č. 87/2022 - OFŠ - dotace MŠMT z Operačního programu Jan 

Amos Komenský  

usnesení č. 883/2022 

RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 87/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 569 313 Kč na MŠ Halasova 765 - dotace MŠMT 

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

569 313 Kč na MŠ Halasova 765 - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský. 

  

 28 - Rozpočtové opatření č. 88/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na Opravy a 

údržba dopravního značení - vodorovného a svislého  

usnesení č. 884/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 100 000 Kč na Opravy místních komunikací a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 100 000 Kč na Opravy a údržba dopravního 

značení - vodorovného i svislého. 

  

 29 - Rozpočtové opatření č. 89/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na NP - 

opravy a udržování  

usnesení č. 885/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na Havarijní opravy balkónů a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na NP - opravy a udržování. 

  

 30 - Rozpočtové opatření č. 90/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků na Svoz a 

likvidace bioodpadu z města a místních částí - občané  

usnesení č. 886/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 220 000 Kč na Jarní a podzimní svoz odpadu a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 220 000 Kč na Svoz a likvidace bioodpadu z města 

a místních částí - občané. 
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 31 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025  

usnesení č. 887/2022 

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2024 a 2025 v 

předloženém znění. 

RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání 

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

pozdějších předpisů. 

  

 32 - Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky DK Ostrov a jmenování 

výběrové komise  

usnesení č. 888/2022 

RM vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, IČO: 005 20 136. 

  

usnesení č. 889/2022 

RM schvaluje výběrovou komisi v tomto složení: Mgr. David Hanakovič, Bc. Pavel Čekan, 

Kateřina Domalípová, Jiří Netrh, Pavlína Lišková, Lumír Pála, Mgr. Libor Bílek, Ing. Jana 

Punčochářová, Mgr. Vladimíra Macháčková a tajemnice komise Gabriela Amstibovská. 

  

 33 - Schválení OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci  

usnesení č. 890/2022 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v předloženém znění. 

  

 34 - Jmenování členů a předsedů komisí RM a volba členů a předsedů výborů ZM  

usnesení č. 891/2022 

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

pozdějších předpisů, jmenuje předsedy a členy komisí rady města: 

1. Bytová komise 

předseda: MVDr. Müllerová 

členové: Věra Maříková, Michaela Valentová, Michal Tamchyna, Petra Zádamská, Michal 

Čermák, Zdeněk Mareš, 

Asistentka: Anežka Štrichelová 

 

2. Školská komise 

předseda: Mgr. Olga Raidlová 

členové: Lýdie Langerová, Ing. Jan Bureš, DBA, Alexandr Šťastný, Martina Preclíková, Olga 

Jaklová, Andrea Huczmanová 

Asistentka: Gabriela Amstibovská 

 

3. Sociální komise 

předseda: Pavlína Lišková 

členové: Marie Sochůrková, Michaela Valentová, Hana Tamchynová, Kristina Macáková, 

Simona Petrášová, Štěpán Husák, 

Asistentka: Simona Aiznerová 
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4. Sportovní komise 

předseda: Mgr. Libor Bílek 

členové: Miroslav Galaňuk, Ladislav Martínek, MUDr. Filip Berger, Ivan Vysocký, Tomáš 

Kothera, Ing. Josef Bernátek 

Asistent: Ladislav Jurek 

 

5. Komise majetku města 

předseda: Lumír Pála 

členové: Věra Maříková, JUDr. Dominik Kříž, PhD., MUDr. Petr Pavelka, Bc. Romana 

Svobodová, Alexandr Holý, Manfred Kraus 

Asistentka: Pavlína Vávrová 

 

6. Kulturní a propagační komise 

předseda: Ing. Karel Tetur 

členové: Karla Maříková, Mgr. Lukáš Lerch, Ing. Marek Poledníček, Mgr. Jiří Hájek, Lenka 

Kadlecová, Walburga Mikešová 

Asistentka: Zuzana Železná 

 

7. Rozpočtová komise 

předseda: Ing. Jaroslav Kazatel 

členové: Petr Jíra, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Marek Poledníček, Bc. Romana Svobodová, 

Vítězslav Ullmann, Jaroslav Oriabinec. 

Asistentka: Zdeňka Jancurová 

 

8. Komise pro posuzování žádostí o granty z rozpočtu města 

předseda: Tomáš Kothera 

členové: Helena Neubauerová, Ing. Jan Bureš, DBA, MUDr. Petr Pavelka, Pavlína Lišková, 

Radek Schmied, Rudolf Stránský 

Asistentka: Šárka Růžičková 

 

9. Dopravní komise 

předseda: Jiří Pavlík 

členové: Milan Šmejkal, Ladislav Martínek, Jiří Petruňo, Marek Sabol, Ing. Pavel Luksch, 

Miloslav Kadlec, 

Asistent: Jiří Diviš 

 

10. Komise pro místní části 

předseda: Michal Čermák 

členové: Karla Maříková, JUDr. Dominik Kříž, PhD., Kristina Macáková, Kamil Vrána st., 

Miloslav Liška, Zdeněk Mareš, 

Asistentka: Petra Niederhafnerová 

 

11. Komise pro životní prostředí 

předseda: Ing. Anna Bernátková 

členové: Daniel Poliščuk, Mgr. Lukáš Lerch, Jaroslava Velemanová, Petra Zádamská, Ing. 

Dana Čekanová, Kamil Vrána ml., 

Asistentka: Matylda Šimková 

 

 

 

 



  10/10 

12. Komise pro urbanismus a veřejný prostor 

předseda: Ing. Arch. Daniel Vyhlídka 

členové: Josef Pohan, Mgr. Lukáš Lerch, Vladimír Toman, Jaroslava Schneiderová, Jiří Pavlík, 

Mgr. Libor Bílek 

Asistent: Alexandra Fürbachová 

 

13. Komise pro bezpečnost 

předseda: Miloslav Kadlec 

členové: Josef Pohan, Ladislav Martínek, František Kamarád, ml., Michal Šťovíček, Lukáš 

Kunz, Manfred Kraus  

Asistent: Ladislav Jiskra 

  

usnesení č. 892/2022 

RM doporučuje ZM zvolit členy kontrolního výboru ve složení: JUDr. Dominik Kříž, PhD. – 

nominace na předsedu výboru, Karla Maříková, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jaroslav Grof, 

Richard Vyleta, Bc. Filip Tomáň, Michal Čermák. 

 

usnesení č. 893/2022 

RM doporučuje ZM zvolit členy finanční výbor ve složení: Pavlína Lišková - nominace na 

předsedu výboru, Věra Maříková, Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Josef Železný, Ing. Jaroslav 

Kazatel, Tomáš Kothera, Alexandr Holý. 

 

     

Mgr. David Hanakovič v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Bc. Pavel Čekan v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


