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 Město Ostrov         
Usnesení 

z 15. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 29. června 2021 od 15:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

Členové RM: 
Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček,  

Ing. Vladimír Palivec, JUDr. Dominik Kříž PhD., MUDr. Petr Pavelka,  
 

 
Omluveni:      Ing. Jitka Samáková, Mgr. David Hanakovič 
 
Tajemnice: v.z. Ing. Jiří Jiránek  
Zapsala:          Šárka Růžičková 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Vyřazení majetku z evidence Městské policie 
3. Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy 
4. Žádosti o mimořádné přidělení bytu 
5. Žádosti – čp. 612, ul. Odborů, Ostrov 
6. Žádosti o byty – doplnění pořadníku 
7. Žádost o byt zvláštního určení 
8. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
9. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 
10. Informace – přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově a 

v Komunitním domě pro seniory v Ostrově za období 5.12. 2020 do 19.6. 2021 
11. Informace – vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých 

za období 2018 – 2020 
12. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 35/1 v k. ú. Květnová 
b) Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
c) Ukončení NS reg. č. 266-14-09-15 na pronájem části pozemku p. č. 1141/1, k. ú. 

Velichov 
13. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  
b) Prodej pozemku p. č. 28/2 a části pozemku p.č. 485/8 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
c) Směna části pozemku p. č. 1132/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za části pozemku p.č. 

1132/14 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
14. Uzavření smlouvy o koordinaci stavebního záměru na vybudování sítě elektronických 

komunikací na území města Ostrov  
15. Vyřazení a likvidace majetku města – městský mobiliář 
16. Vyřazení a likvidace drobného majetku z pronajatých prostorů Domova pokojného 

stáří, ul. U Nemocnice čp. 1202 v majetku města Ostrov 
17. Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov 
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18. VZ  „Novostavba městské sauny s wellness – projektová dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnostech pro realizaci stavby“ – 
výběr zhotovitele 

19. VZ  „Oprava silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu objektu Základní umělecké 
školy Masarykova 717, 363 01 Ostrov -   3 NP“ – výběr zhotovitele 

20. VZ  „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna mostních závěrů“ 
– výběr zhotovitele 

21. Rozpočtová opatření 
22. Pohledávky k 31. 5. 2021 
23. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro základní školy zřízené Městem 

Ostrov 
24. Souhlas s uzavřením nájemních smluv Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci 

v budově č. p. 733, Mírové náměstí v k. ú. Ostrov nad Ohří 
25. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 
26. Úprava cen školního stravování Scolarest – zařízení školního stravování spol. s.r.o., 

IČO 25607341 s platností od 01.09.2021 
27. Jmenování členů školských rad základních škol  
28. Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkové 

organizace, o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třech speciálních malotřídních 
třídách pro školní rok 2021/2022 

29. Úprava platu ředitele Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvková organizace 
v listinné podobě 

30. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
31. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
32. Informace starosty 
a) Schválení dodatečných stavebních prací pro stavbu ZŠ Májová – výstavba učebny a 

bezbariérovost školy, uplatněných Dodatkem č.3 
33. Zprávy z komisí  

 
 
Účast: 
Velitel MP k bodu 2 
Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 11 
Vedoucí OMM k bodům 12 až 14 
Vedoucí OMIS k bodům 15 až 20, 32a)  
Vedoucí OFŠ k bodům 21 až 31 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 591/21 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 pod 
č. 1050/21, z roku 2020 pod č. 188/20, 810/20 a z roku 2021 pod č. 139/21, 187/21, 218/21, 
231/21, 269/21, 414/21, 459/21, 498/21, 514/21, 515/21, 517/21 až 520/21, 523/21, 527/21, 
532/21 až 538/21, 542/21, 562/21, 565/21 až 567/21, 569/21, 570/21, 576/21 až 582/21.  
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2. Vyřazení majetku z evidence Městské policie 
Usn. RM č. 592/21 
RM schvaluje vyřazení a likvidaci drobného majetku na základě doporučení likvidační komise. 
Dále vyřazení a následné převedení do majetku 2 kusů diktafonů Philips Základní umělecké 
škole Ostrov, příspěvkové organizace, podle předložené žádosti. 
 
 
3. Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 
jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 593/21 
RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Ostrov organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02  Praha 
8 - Bohnice, zastoupenou paní Soňou Petráškovou, na úhradu nákladů pro rok 2021 spojených 
s poskytováním služby telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky. 
 
Usn. RM č. 594/21 
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů, 
z.s., IČ 08430276, se sídlem Sedlečko 101, 362 72  Šemnice, zastoupenou paní Jitkou 
Havránkovou, na úhradu provozních a mzdových nákladů pro rok 2021 spojených s projektem 
Multigenerační centrum Nádech v Ostrově. 
 
 
4. Žádosti o mimořádné přidělení bytu 
Usn. RM č. 595/21 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. MH. 
 
Usn. RM č. 596/21 
RM souhlasí s přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. v Ostrově p. JM za 
podmínky vrácení bytu v původní čp. 1377/39 na Jáchymovské ul., jehož je oprávněným nájemcem. 
 
Usn. RM č. 597/21 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v Ostrově p. 
PM. 
 
Usn. RM č. 598/21 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domech pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v 
Ostrově pí. KŽ. 
 
Usn. RM č. 599/21 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. ŠŠ. 
 
Usn. RM č. 600/21 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. 
v Ostrově pí. ChZ. 
 
Usn. RM č. 601/21 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. JC. 
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5. Žádosti – čp. 612, ul. Odborů, Ostrov 
Usn. RM č. 602/21 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu 3+kk v ul. Odborů 612/16 v Ostrově s pí. 
MM na dobu 12 měsíců. 
 
Usn. RM č. 603/21 
RM souhlasí s přidělením bytu 4+kk v ul. Odborů 612/15 v Ostrově pí. MV na dobu 12 měsíců. 
 
Usn. RM č. 604/21 
RM souhlasí s přidělením bytu 4+kk v ul. Odborů 612/21 v Ostrově pí. JP na dobu 12 měsíců. 
 
 
6. Žádosti o byty – doplnění pořadníku 
Usn. RM č. 605/21 
RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 1+1, 1+kk v Ostrově o tyto 
žadatele: MH a AŠ, RV.   
 
Usn. RM č. 606/21 
RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o tyto žadatele: PJ, RB, 
MH a AŠ, DČ, RV.  
 
Usn. RM č. 607/21 
RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 3+1, 4+1 v Ostrově o žadatele: PJ, FLF.  
 
 
7. Žádost o byt zvláštního určení 
Usn. RM č. 608/21 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 2+kk v domech pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel v Ostrově p. LP za podmínky vrácení bytu v ul. Krušnohorská 615/17, jehož 
je oprávněným nájemcem. 
 
 
8. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
Usn. RM č. 609/21 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrově o žadatele: PP. 
 
Usn. RM č. 610/21 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrově o žadatele: AR. 
 
Usn. RM č. 611/21 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 
žadatele: MK a OČ. 
 
 
9. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 
Usn. RM č. 612/21 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově o 
žadatele: MB. 
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10. Informace – přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově a v Komunitním 
domě pro seniory v Ostrově za období 5.12. 2020 do 19.6. 2021 
- bez usnesení.  
 
 
11. Informace – vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých za 
období 2018 – 2020 
Usn. RM č. 613/21 
RM bere na vědomí vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb za období 2018 – 2020. 
 
 
12. Pronájmy, výpůjčky 
a) Pronájem části pozemku p. č. 35/1 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 614/21 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 35/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Květnová, panu 
KR, PSČ 363 01. 
 
b) Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 615/21 
RM schvaluje pronájem části zábradlí v levém oblouku (směrem z města), na pozemku p. č. 
2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 1 ks reklamního banneru o výměře cca 2,00 
x 0,80 m - makléře společnosti M & M reality holding a.s., na dobu určitou od 30.06.2021 do 
24.08.2021, za dohodnuté nájemné 100,00 Kč/m2/týden plus DPH v zákonné výši, paní 
Michaele Krejčíkové, r. č. 835414/1884, trvale bytem Ostrov, Brigádnická 708, PSČ 363 01. 
 
c) Ukončení NS reg. č. 266-14-09-15 na pronájem části pozemku p. č. 1141/1, k. ú. Velichov 
Usn. RM č. 616/21 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 266-14-09-15 ze dne 10.09.2014, na pronájem 
části pozemku p. č. 1141/1 o výměře cca 300 m2 (po obnově katastrálního operátu části 
pozemku p. č. 1141/23) v k. ú. Velichov, pronajaté za účelem zahrádkářského využití, s paní 
SV  PSČ 363 01, dohodou ke dni 30.06.2021. 
 
 
13. Prodeje, nákupy, směny 
a) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  
Usn. RM č. 617/21 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 551/14 o výměře 437 m2 v k. ú. Horní 
Žďár u Ostrova, paní PP, PSČ 363 01. 
 
b) Prodej pozemku p. č. 28/2 a části pozemku p.č. 485/8 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 618/21 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 28/2 o výměře 49 m2 a části pozemku p.č. 
485/8 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, do SJM panu VP, a PP, 363 01 Ostrov. 
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c) Směna části pozemku p. č. 1132/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za části pozemku p.č. 1132/14 
v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 619/21 
RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 1132/14, oddělené na základě GP č. 
2196-8/2019 jako pozemek p.č. 1132/66 o výměře 185 m2 z vlastnictví pana RS, 362 51 
Jáchymov, za část pozemku  p. č. 1132/3 oddělené na základě GP č. 2196-8/2019 jako pozemek 
p. č. 1132/65 o výměře 486 m2 z vlastnictví Města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov, IČO: 00254843, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, včetně vyrovnání ceny pozemku dle ZP, 
navýšené o DPH v zákonné výši v případě, že se na směnu bude vztahovat. Veškeré náklady 
spojené se směnou uhradí p. S. 
 
 
14. Uzavření smlouvy o koordinaci stavebního záměru na vybudování sítě elektronických 
komunikací na území města Ostrov  
Usn. RM č. 620/21 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o koordinaci stavebního záměru na vybudování sítě 
elektronických komunikací na území města Ostrov s investory výstavby. RM samotný výkon 
vyplývající ze Smlouvy o koordinaci stavebního záměru ukládá odboru městských investic a 
správy (OMIS).   
 
 
15. Vyřazení a likvidace majetku města – městský mobiliář 
Usn. RM č. 621/21 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací zastaralého a poškozeného mobiliáře dle přiloženého návrhu. 
 
 
16. Vyřazení a likvidace drobného majetku z pronajatých prostorů Domova pokojného stáří, 
ul. U Nemocnice čp. 1202 v majetku města Ostrov 
Usn. RM č. 622/21 
RM souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční, neopravitelné, lednice z Domova pokojného 
stáří, ul. U Nemocnice čp. 1202 v Ostrově. 
 
 
17. Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov 
Usn. RM č. 623/21 
RM schvaluje Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov.  
 
 
18. VZ  „Novostavba městské sauny s wellness – projektová dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnostech pro realizaci stavby“ – výběr 
zhotovitele 
Usn. RM č. 624/21 
RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Novostavba městské 
sauny s wellness – projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  
a stavebního povolení a v podrobnostech pro realizaci stavby“ dodavateli s pořadovým číslem 
číslem 1 - JURICA a.s., Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov, IČ: 26384795 s nabídkovou cenou  
1 950 000 Kč bez DPH jako výhodnou nabídku pro zadavatele. 
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19. VZ  „Oprava silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu objektu Základní umělecké školy 
Masarykova 717, 363 01 Ostrov -   3 NP“ – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 625/21 
RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Oprava silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace ZUŠ Masarykova 717, etapa RP 3, 363 01 Ostrov“ dodavateli  
s pořadovým číslem 1 - AMAR CZ s.r.o., Krušnohorská 793, 36301 Ostrov, IČ: 29086086  
s nabídkovou cenou 607 342 Kč bez DPH jako ekonomicky výhodnou nabídku pro zadavatele.  
 
 
20. VZ  „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna mostních závěrů“ – 
výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 626/21 
RM ruší veřejnou zakázku „Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova, Výměna 
mostních závěrů“ dle § 127 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
v platném znění. 
 
 
21. Rozpočtová opatření 
a) Rozpočtové opatření č. 41/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na opravy 
autobusových zastávek 
Usn. RM č. 627/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 55.000 Kč z oprav chodníků a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 55.000 Kč na opravy autobusových zastávek.  
 
b) Rozpočtové opatření č. 42/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na souvislé opravy 
komunikací 
Usn. RM č. 628/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000 Kč z oprav chodníků a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000 Kč na souvislé opravy komunikací.  
 
c) Rozpočtové opatření č. 43/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků na vlastní daňovou 
povinnost z DPH 
Usn. RM č. 629/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300.000 Kč z nespecifikované rezervy a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300.000 Kč na vlastní daňovou povinnost 
z DPH. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 44/2021 – OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 
sociální práci 2021 – mimořádná dotace na odměny určené sociálním pracovníkům na obecních 
úřadech v souvislosti s COVID_19 
Usn. RM č. 630/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 66.900 Kč z neinvestiční 
účelové dotace na sociální práci 2021 – mimořádná dotace na odměny určené sociálním 
pracovníkům na obědních úřadech v souvislosti s COVID_19 pod účelovým znakem 13018. 
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e) Rozpočtové opatření č. 45/2021 – MP – NI dotace z Ministerstva vnitra na mzdové 
prostředky 2 asistentů prevence kriminality na rok 2021 
Usn. RM č. 631/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 380.000 Kč na mzdové 
prostředky 2 asistentů prevence kriminality na rok 2021 pod účelovým znakem 14032. 
 
f) Rozpočtové opatření č. 46/2021 – OFŠ – NI dotace z KÚKK na 53. dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana pro Dům kultury Ostrov 
Usn. RM č. 632/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 150.000 Kč z NI dotace 
z KÚKK na 53. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pro Dům kultury Ostrov.  
 
g) Rozpočtové opatření č. 47/2021 – OMM – přijaté pojistné plnění od Generali Česká 
pojišťovna za vytopení budovy MŠ Masarykova čp. 1195 
Usn. RM č. 633/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2021: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 261.284 Kč z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 261.284 Kč na rekonstrukci 
elektroinstalace v ZŠ Masarykova.  
 
h) Rozpočtové opatření č. 48/2021 – OMM – přijaté pojistné plnění od Generali Česká 
pojišťovna za zničení části skateparku v důsledku požáru 
Usn. RM č. 634/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2021: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 806.013 Kč z přijatého pojistného 
plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 499.950 Kč na nákupy ostatních 
služeb v nebytových prostorech a zvyšují se výdaje o 306.063 Kč na opravy skateparku.  
 
i) Rozpočtové opatření č. 49/2021 – OKSVS – NI dotace z KÚKK na realizaci doprovodné 
publikace k výstavě Zámecká zahrada 
Usn. RM č. 635/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 25.000 Kč z NI dotace 
z KÚKK na realizaci doprovodné publikace k výstavě Zámecká zahrada.  
 
j) Rozpočtové opatření č. 50/2021 – OKSVS – NI dotace z KÚKK na realizaci projektu 
expozice Schlikové na ostrovském panství – bohatství a moc  
Usn. RM č. 636/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2021: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 54.000 Kč z NI dotace 
z KÚKK na realizaci projektu expozice Schlikové na ostrovském panství – bohatství a moc.  
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k) Rozpočtové opatření č. 51/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na zpracování PD 
na stavbu řešení dopravy v klidu – Družební ulice 
Usn. RM č. 637/21 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2021: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300.000 Kč z PD na vlečku, lokalita 
Jáchymovská ulice a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 300.000 Kč na 
zpracování PD na stavbu řešení dopravy v klidu – Družební ulice. 
 
 
22. Pohledávky k 31. 5. 2021 
- bez usnesení.  
 
 
23. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro základní školy zřízené Městem 
Ostrov 
Usn. RM č. 638/21 
RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 200 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 
32 988,00 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a Mateřskou školu 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 
 
Usn. RM č. 639/21 
RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 450 ks antigenních testů SEJOY v celkové výši 
39 860,50 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Májová 
997, příspěvková organizace. 
 
 
24. Souhlas s uzavřením nájemních smluv Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci 
v budově č. p. 733, Mírové náměstí v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 640/21 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na nebytový prostor nacházející se v přízemí budovy 
za účelem provozování kavárny, v budově na č.p. 733 (Dům kultury Ostrov), která je součástí 
pozemku st. p. č. 798, v k. ú. Ostrov nad Ohří, v souladu s podmínkami Výpůjční smlouvy č. 
301-97-12-16 ze dne 05.09.1997 ve znění pozdějších dodatků, mezi Domem kultury Ostrov, 
příspěvková organizace, IČ 00520136, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov  
a Dětským centrem Žabička, z.s., IČ 07651945 se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1011, 362 51 
Jáchymov, v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise.  
 
Usn. RM č. 641/21 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na nebytový prostor nacházející se v přízemí budovy 
za účelem provozování spolku, v budově na č.p. 733 (Dům kultury Ostrov), která je součástí 
pozemku st. p. č. 798, v k. ú. Ostrov nad Ohří, v souladu s podmínkami Výpůjční smlouvy č. 
301-97-12-16 ze dne 05.09.1997 ve znění pozdějších dodatků, mezi Domem kultury Ostrov, 
příspěvková organizace, IČ 00520136, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov  
a Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s., IČ 08430276 se sídlem Sedlečko 101, 
362 72 Šemnice v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise.  
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25. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 
Usn. RM č. 642/21 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací notebooku 
DELL, podle předložené žádosti z evidence Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 
příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 17 508,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 643/21 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 
poškozené látkové průlezky a neopravitelné PC sestavy, podle předložené žádosti z evidence 
Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 
14 965,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 644/21 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 
a neopravitelné televize zn. Finlux, podle předložené žádosti z evidence Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 5 403,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 645/21 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 
nefunkčního a neopravitelného drobného majetku, výpočetní techniky, interaktivní tabule  
a elektrických přístrojů, podle předložené žádosti z evidence Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 178 825,05 Kč. 
 
Usn. RM č. 646/21 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 
výpočetní techniky podle předložené žádosti z evidence Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 
organizace v celkové pořizovací ceně 778 614,89 Kč. 
 
 
26. Úprava cen školního stravování Scolarest – zařízení školního stravování spol. s.r.o., IČO 
25607341 s platností od 01.09.2021 
Usn. RM č. 647/21 
RM souhlasí Scolarestu – zařízení školního stravování spol. s.r.o., IČO 25607341 s úpravou 
cen školního stravování dle návrhu od 01.09.2021.  
 
 
27. Jmenování členů školských rad základních škol  
Usn. RM č. 648/21 
RM jmenuje členy školské rady Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 
organizace, na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Pavlínu Volkovjakovou a JUDr. Dominika Kříže, Ph.D. 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Miroslava Smrže a Michala Čermáka, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Janu Tomkovou a Mgr. Zdeňku Šetkovou.  
  
Usn. RM č. 649/21 
RM jmenuje členy školské rady Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvkové organizace, na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Bc. Romanu Svobodovou a MVDr. Lenku Müllerovou 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Lucii Šnajdrovou a Lenku Šípkovou, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Petru Kučerovou a Mgr. Václava Hrušku. 
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Usn. RM č. 650/21 
RM jmenuje členy školské rady Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, 
na další tříleté funkční období:  
zástupce zřizovatele Ing. Jitku Samákovou a Ing. Karla Ježka 
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Andreu Krausovou a Jaroslavu Holečkovou, 
zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Simonu Hnátovou a Mgr. Janu Svobodovou. 
 
 
28. Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkové 
organizace, o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třech speciálních malotřídních třídách pro 
školní rok 2021/2022 
Usn. RM č. 651/21 
RM uděluje Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci, 
na základě ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího 
počtu žáků ve speciálních třídách. 4.C a 5.C, 6.D a 7.C, 8. C a 9.D pro školní rok 2021/2022 
dle předloženého návrhu s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita 
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
29. Úprava platu ředitele Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvková organizace  
Usn. RM č. 652/21 
RM bere na vědomí zákonnou úpravu tarifního platu Mgr. Rudolfa Radoně, ředitele Základní 
školy Ostrov, Májová 997 příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2021, dle předloženého 
návrhu. 
 
 
30. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 653/21 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 12/2021-RD z Programu 
finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč 
s panem JC a paní ŠC v předloženém znění. 
 
 
31. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 654/21 
RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-03/2021 z programu finanční 
podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s panem KV v předloženém znění. 
 
 
32. Informace starosty 
a) Schválení dodatečných stavebních prací pro stavbu ZŠ Májová – výstavba učebny a 
bezbariérovost školy, uplatněných Dodatkem č.3 
Usn. RM č. 655/21 
RM schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo reg. č. 183-21-06-16 ze dne 26.8.2020. Jedná se 
o Dodatečné stavební práce uplatněné v rámci realizace stavby ZŠ Májová, výstavba učebny 
technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, v rozsahu Změnového listu č. 
9, 10, 11 v celkových rozdílových nákladech 165 143,85 Kč bez DPH, (199 824,04 Kč s DPH). 
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33. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Bureš, DBA v.r.     Ing. Marek Poledníček v.r. 
   starosta města                       místostarosta města   
                               


