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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 10. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 3. května 2021 od 15:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková,  

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

Mgr. David Hanakovič 

 

 

Omluveni:        

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2021 

3. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2021. 

4. Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády domu kultury – bod č. 2 

5. Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě – dodatečné stavební práce 

6. Dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí a plynu pro město Ostrov a jeho 

příspěvkové organizace 

7. Veřejná zakázka „Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce vozovky“ – výběr 

zhotovitele 

8. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro mateřské školy a základní školy 

zřízené Městem Ostrov 

9. Žádost Základní škola a Mateřské škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace o zřízení jedné přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 

10. Souhlas s přijetím věcného daru zdravotnické obličejové masky (roušky) pro základní 

školy zřízené Městem Ostrov 

11. Žádost Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizace,  

o nařízený odvod z fondu investic k posílení zdrojů na úhradu navýšených nákladů na 

pořízení pece 

12. Podpora vzniku nové stomatologické ordinace v Ostrově – na stůl  

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Květnová 

14. Uzavření Smlouvy o údržbě pozemku p. č. 224/429 v k. ú. Ostrov nad Ohří   

15. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

16. Informace starosty 

17. Zprávy z komisí  
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Účast: 

Vedoucí OMIS k bodům 3 až 7 

Vedoucí OFŠ k bodům 8 až 11 

Vedoucí OSVZ k bodu 12, 15 

Vedoucí OMM k bodům 13 a 14 
 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 348/21 

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

č. 852/18, z orku 2019 pod č. 95/19, 656/19, z roku 2020 pod č. 239/20, 832/20 a z roku 2021 

pod č. 75/21, 99/21, 146/21, 147/21, 151/21, 186/21, 208/21, 223/21 až 226/21, 228/21, 229/21, 

232/21, 233/21, 235/21, 242/21 až 244/21, 247/21, 249/21, 252/21, 254/21, 259/21, 277/21, 

323/21, 336/21 až 339/21, 346/21. 

 

 

2. Zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2021 

- bez usnesení.  

 

 

3. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2021. 

Usn. RM č. 349/21 

RM schvaluje ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2021 dle předloženého návrhu.  
 

Specifikace položek 2021 

Celodenní vstupné   60 Kč 

Celodenní vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65let 30 Kč 

Odpolední vstupné (od 15,00 hod.)  40 Kč 

Odpolední vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65 let (od 15,00 hod)  25 Kč 

Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 25,- Kč/den a 

u dětí do 15 let vstup zdarma. 

25 Kč  

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

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

Děti z dětského domova s doprovodem pracovníka dětského domova   Zdarma  

 

 

4. Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády domu kultury – bod č. 2 

Usn. RM č. 350/21 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 125-19-04-23 ze dne 23. 4. 2019. Jedná se o 

dodatečné stavební práce uplatněné v rámci realizaci stavby „Dům kultury Ostrov – výměna a 

repase vnějších otvorových prvků a fasáda“ v rozsahu Změnového zadávacího listu č. 2 

v celkových rozdílových nákladech ve výši     – 1 529 994,52 Kč vč. DPH.  

 

 

5. Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě – dodatečné stavební práce 

Usn. RM č. 351/21 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě“ 

navyšuje o 204 382,81 Kč včetně 21% DPH. 
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6. Dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí a plynu pro město Ostrov a jeho 

příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 352/21 

RM schvaluje provádění nákupů elektřiny a plynu pro město Ostrov a příspěvkové organizace 

na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem 

Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, pro období od 1.1.2021 až do odvolání, a to v 

souladu s § 64 písm.c) zákona č,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.   

 

Usn. RM č. 353/21 

RM za město Ostrov pověřuje dodáním podkladů do Webové aplikace PARC sloužícího na 

trhu konečných zákazníků k přípravě burzovních obchodů a jednáním se společností POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 14, 110 00 Praha 1., pana Karla Illeho. 

 

 

7. Veřejná zakázka „Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce vozovky“ – výběr 

zhotovitele 

Usn. RM č. 354/21 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle návrhu 

komise a přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce 

vozovky“ dodavateli s nabídkou č. 1 - KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 36006 Karlovy 

Vary, IČ: 29113903 s nabídkovou cenou 1 823 240,96 Kč s DPH jako nejvýhodnější pro 

zadavatele. 

 

Usn. RM č. 355/21 

V případě odmítnutí zakázky vítězným dodavatelem RM schvaluje zadání zakázky dalším 

účastníkům v pořadí: 

- nabídka č. 3 – COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005 

- nabídka č. 2 – EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924  

 

 

8. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro mateřské školy a základní školy 

zřízené Městem Ostrov 

Usn. RM č. 356/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 175 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 11 

375 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, 

příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 357/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 40 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši  

1 280 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Halasova 

765, příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 358/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 275 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 17 

875 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 

1195, příspěvková organizace. 
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Usn. RM č. 359/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 100 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši  

6 500 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv prostřednictvím krajského pracoviště NPI 

ČR, pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 360/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 120 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši  

3 840 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 

1195, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 361/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 125 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši  

8 125 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, 

Krušnohorská 766, příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 362/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 75 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši  

4 875 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv prostřednictvím krajského pracoviště NPI 

ČR, pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace 

 

Usn. RM č. 363/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 80 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši  

2 560 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, 

Krušnohorská 766, příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 364/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 225 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 14 

625 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 

1045, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 365/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 80 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši  

2 560 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 

1045, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 366/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 700 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 45 

500 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Masarykova 

1289, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 367/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 660 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši  

21 120 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Masarykova 

1289, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 368/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 275 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 

82 875 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 
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Usn. RM č. 369/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 75 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 

4 875 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv prostřednictvím krajského pracoviště NPI 

ČR, pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 370/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1 260 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši 

40 320 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 371/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 775 ks antigenních testů LEPU RAPID v celkové výši 50 

375 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Májová 997, 

příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 372/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1220 ks antigenních testů SINGCLEAN v celkové výši 

39 040 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Májová 997, 

příspěvková organizace. 

 

 

9. Žádost Základní škola a Mateřské škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace o 

zřízení jedné přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 

Usn. RM č. 373/21 

RM souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 v Základní škole  

a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

 

10. Souhlas s přijetím věcného daru zdravotnické obličejové masky (roušky) pro základní 

školy zřízené Městem Ostrov 

Usn. RM č. 374/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 6 650 ks zdravotnických obličejových masek (roušek)  

v celkové výši 66 965,50 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 375/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 6 300 ks zdravotnických obličejových masek (roušek)  

v celkové výši 63 441 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a 

Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 376/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 6 600 ks zdravotnických obličejových masek (roušek)  

v celkové výši 66 462 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, 

Májová 997, příspěvková organizace. 
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11. Žádost Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace,  

o nařízený odvod z fondu investic k posílení zdrojů na úhradu navýšených nákladů na pořízení 

pece 

Usn. RM č. 377/21 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole a Mateřské škole Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace, provést odvod částky 27 291,55 Kč z fondu investic 

do rozpočtu města na úhradu navýšených nákladů na pořízení komorové pece. 

 

 

12. Podpora vzniku nové stomatologické ordinace v Ostrově  

- bez usnesení 

 

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 378/21 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 32/2 o výměře 115 m2 v k. ú. Květnová, panu 

JS, PSČ 363 01, za účelem využití k uložení palivového dřeva. 

 

Usn. RM č. 379/21 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 32/2 o výměře 722 m2 v k. ú. Květnová. 

 

14. Uzavření Smlouvy o údržbě pozemku p. č. 224/429 v k. ú. Ostrov nad Ohří   

Usn. RM č. 380/21 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě pozemku p.č. 224/429 v k. ú. Ostrov nad Ohří mezi 

městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 a společností 

Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 

00001350, na dobu neurčitou za dohodnutou částku ve výši 10.000,00 Kč/kalendářní rok plus 

DPH v zákonné výši. 

 

15. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 381/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro ED, zastoupenou paní KD, ve výši 3. 000 Kč. 

 

16. Informace starosty 

Usn. RM č. 382/21 

RM jmenuje s platností od 24. 5. 2021 pana Ing. Karla Ježka vedoucím odboru finančního a 

školství.  

 

17. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA v.r.               Ing. Marek Poledníček v.r. 

   starosta města        místostarosta města    

                              


