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Město Ostrov 

Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 22. 11. 2021 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení 

usnesením č. 953/2021 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 pod 

č. 495/16, z roku 2019 pod č. 313/19, z roku 2020 pod č. 675/20, 763/20 a z roku 2021 pod č. 

232/21, 667/21, 812/21, 813/21, 845/21, 851/21, 852/21, 875/21 až 877/21, 879/21, 910/21 až 

912/21, 916/21, 918/21 až 923/21, 944/21, 945/21 a 949/21. 

  

2 - Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

usnesením č. 954/2021 

Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 

teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, 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 r o z h o d n u t í :  

 

(1) Jediný akcionář v působnosti valné hromady r o z h o d u j e  o  z m ě n ě  s t a n o v  

společnosti tak, že stanovy společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. s e  m ě n í  v bodě 

6.10. takto: 

 

bod 6.10. stanov tohoto znění: 

 

6.10. Rozhodování Dozorčí rady mimo zasedání 

Stanovy n e u m o ž ň u j í ,  aby Dozorčí rada přijímala usnesení mimo 

zasedání. 

 

s e  z r u š u j e  a  n a h r a z u j e  se tímto novým bodem 6.10. stanov: 

 

6.10. Rozhodování Dozorčí rady mimo zasedání 

6.10.1. Stanovy u m o ž ň u j í ,  aby Dozorčí rada přijímala usnesení mimo zasedání. 

 

6.10.2. Pravidla pro rozhodování Představenstva mimo zasedání obsažená v bodě 5.13. 

Stanov s e  a p l i k u j í  a n a l o g i c k y  i na rozhodování Dozorčí rady 

mimo zasedání. 

 

(2) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e  starostu města Ing. Jana Bureše podpisem písemného 

vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská 

teplárenská, a.s. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK, včetně notářského zápisu. 

 

 

 

  



  2/9 

4 - Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu – žádost o narovnání ztrát 

usnesením č. 955/2021 

RM neschvaluje vyplatit částku 2 800 000,00 Kč bez 21% DPH jako narovnání ztráty z důvodu 

navýšení cen vstupních materiálů. 

  

5 - Uzavření Dohody o spolupráci mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., 

TUNA – Production s.r.o. a městem Ostrov 

usnesením č. 956/2021 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o spolupráci mezi společnostmi Panattoni Czech 

Republic Development s.r.o., IČ: 281 90 882, se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 

Praha 1 a TUNA – Production s.r.o. IČO: 032 36 196, se sídlem Dolní Žďár 70, 363 01 Ostrov 

a městem Ostrov, IČ: 00254843, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov. 

  

6 - Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří – ELEKTRO S - 

Štěpánek s.r.o. 

usnesením č. 957/2021 

RM schvaluje pronájem částí zábradlí v pravém oblouku a levém oblouku (směrem z města), 

na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 2 ks reklamních bannerů 

o výměře cca 3,00 x 0,70 m – reklamou pro ELEKTRO S, na dobu určitou od 23.11.2021 do 

22.02.2022, za dohodnuté nájemné ve výši 200,00 Kč/m2 /týden plus DPH v zákonné výši, 

společnosti ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o., IČ 252 44 086, se sídlem Ostrov, Lidická 1201, PSČ 

36301. 

  

7 - Dočasná sleva nájemného - Halasova 625-626, k.ú. Ostrov nad Ohří. 

usnesením č. 958/2021 

RM neschvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 322-17-10-09, spočívající ve snížení 

nájemného o 100%, na dobu určitou, a to od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021, paní Petře Gutwirt, 

IČ 060 30 688, se sídlem Lidická 1352, PSČ 363 01 Ostrov. 

  

8 - Prodej části pozemku p. č. 8/1, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

usnesením č. 959/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 8/1 o výměře cca 155 m2 v k. ú. 

Dolní Žďár u Ostrova, paní xx, podíl o velikosti id 1/4 na pozemku do jejího výlučného 

vlastnictví, paní xx, podíl o velikosti id 1/4 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, a paní 

xx, podíl o velikosti id 1/2 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, všechny bytem Ostrov, 

xx PSČ 363 01. 

  

9 - Zrušení usnesení RM č. 897/2021 ze dne 25.10.2021 

usnesením č. 960/2021 

RM ruší své usnesení č. 897/2021 ze dne 25.10.2021, kterým RM doporučila ZM schválit 

prodej pozemku p. č. 224/465 o výměře 304 m2, do vlastnictví paní xx, PSČ 363 01. 

  

10 - Zánik NS reg. č. 129-20-04-30 

usnesením č. 961/2021 

RM bere na vědomí zánik Nájemní smlouvy reg. č. 129-20-04-30 ze dne 16.04.2020, uzavřené 

na pronájem pozemku st. p. č. 1357 výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pod stavbou garáže 

bez č.p./ č.e., s xx PSČ 363 01, a to z důvodu převodu vlastnických práv k pozemku st. p. č. 

1357, k. ú. Ostrov nad Ohří (V-9232/2021-403, zápis proveden dne 20.10.2021, a to s právními 

účinky zápisu k okamžiku 27.09.2021). 
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11 - Nákup pozemku p.č. 1423/2 o celkové výměře 4m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

usnesením č. 962/2021 

RM doporučuje ZM schválit nákup pozemku p.č. 1423/2 o celkové výměře 4m2 v k.ú. Ostrov 

nad Ohří, za cenu 50 Kč za m2. Veškeré náklady, spojené s nabytím pozemku hradí kupující, 

tedy město Ostrov. 

  

12 - Vyřazení a likvidace z evidence majetku města – OKSVS 

usnesením č. 963/2021 

RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci pečetidla a 

vlajkoviny na lampy z evidence majetku Města Ostrov dle předloženého návrhu. 

  

usnesením č. 964/2021 

RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci roll-upu 

„Turistické zajímavosti města Oberwiesenthal“ z evidence majetku Města Ostrov dle 

předloženého návrhu. 

  

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

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2022 

usnesením č. 965/2021 

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

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací – sborníku přednášek z IV. 

mezinárodního historického sympozia „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí 

majitelů ostrovského panství.“ 

  

15 - Odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v Kollárově ulici 722-724 

v Ostrově 

usnesením č. 966/2021 

RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v 

Kollárově ulici 722-724 v Ostrově v předloženém znění. 

  

16 - Návrh Nařízení města Ostrov č.1/2021 (NM č. 1/2021) - zimní údržba města 

usnesením č. 967/2021 

RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 1/2021 (NM č. 1/2021), 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. 

  

17 - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 5/2021), o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

usnesením č. 968/2021 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 

5/2021), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v předloženém 

znění. 

  

18 - Žádost o mimořádné přidělení bytu 

usnesením č. 969/2021 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxxx. 
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19 - Žádosti o byty - doplnění pořadníků 

usnesením č. 970/2021 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

  

usnesením č. 971/2021 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesením č. 972/2021 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

  

usnesením č. 973/2021 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesením č. 974/2021 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

20 - Žádost o byt zvláštního určení 

usnesením č. 975/2021 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 1+1 v ul. Odborů 619/4 v Ostrově 

pro p. xxxxxxxxxxxxxx. 

  

21 - Informace o přidělených bytech 

usnesením č. 976/2021 

RM ukládá OSVZ ve spolupráci s OMIS předložit v lednu 2022 zprávu o stavu neobsazených 

bytů v majetku města. 

  

22 - Mimořádná finanční podpora města pro zdravotně postižené dítě 

usnesením č. 977/2021 

RM schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na pořízení přepravního 

kočárku pro xx. 

  

23 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouva 

usnesením č. 978/2021 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Global Partner Péče, z.ú., IČ: 09903046, se sídlem Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8, zastoupenou Ondřejem Poulem, na částečnou úhradu mzdových nákladů pro 

rok 2021 spojených s poskytováním terénních odlehčovacích služeb. 
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usnesením č. 979/2021 

RM nedoporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková 

organizace, IČ: 70832641, se sídlem Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupenou 

Mgr. Lenkou Antolovou, MPA, na částečnou úhradu nákladů na energie a nájemné pro rok 

2021 spojených s provozem Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pracoviště v 

Karlových Varech. 

  

usnesením č. 980/2021 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 50 000 Kč ordinaci Ortopedie MUDr. Makki s.r.o., IČ: 

09506284, se sídlem Hlavní 87, 356 01 Březová, zastoupenou MUDr. Richardem Makkim, na 

částečnou úhradu nákladů pro rok 2021 spojených s rekonstrukcí ordinace a nákupem vybavení 

ordinace.  

  

25 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 618 

usnesením č. 981/2021 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Hornická 618/16 v Ostrově s pí 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva skončila 30. 9. 2021. 

  

26 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 612 

usnesením č. 982/2021 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Odborů 612/10 v Ostrově s pí 

xxxxxxxxxxxxxxx na dobo 12 měsíců. 

  

27 - OKVS - Rozpočtové opatření č. 104/2021 - účelová neivestiční dotace obcím 

prostřednictvím Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

na rok 2021 

usnesením č. 983/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2021. 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 64 800,- Kč z účelové 

neinvestiční dotace obcím poskytnuté prostřednictvím Karlovarského kraje na výdaje jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcím na rok 2021. Rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ 

Hasičského záchranného sboru České republiky č.j. MV-160559-3/PO-IZS-2021 ze dne 18. 

října 2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje ve výši 64 

800,- Kč. Uvedené prostředky jsou účelové a lze je použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí - 

na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod 

jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. 

  

28 - OMS - Rozpočtové opatření č. 105 - Přesun finančních prostředků z Oprav a údržby 

čp. 612 na Veřejné WC na Starém městě - opravy a udržování 

usnesením č. 984/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2021. 

Snižují se výdaje na rozpočtu města pro rok 2021 o 40.000,- Kč z opravy a údržby čp. 612 a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 40.000,- Kč na veřejné WC na starém městě 

- opravy a udržování. 
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29 - RO č. 106/2021 - OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v 

Karlovarském kraji pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  

usnesením č. 985/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2021. 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021ve výši 12.020,40 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 

materiální pomoci pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 

13014. 

  

30 - RO č. 107/2021 - OFŠ – NI účelová dotace z MPSV na projekt obědy do škol v 

Karlovarském kraji pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace  

usnesením č. 986/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2021. 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021ve výši 36.681,75 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 

materiální pomoci pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace pod účelovým 

znakem 13014. 

  

31 - OMIS - rozpočtové opatření č. 108 - přesun finančních prostředků z ZŠ Masarykova 

- oprava elektroinstalace na MŠ Halasova - perlátory 

usnesením č. 987/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2021. 

Snižují se výdaje na rozpočtu města pro rok 2021 o 30.000,- Kč ze ZŠ Masarykova - 

rekonstrukce elektroinstalace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 30.000,- Kč 

na MŠ Halasova - perlátory.  

  

32 - OKVS - Rozpočtové opatření č. 109 - Přesun finančních prostředků z MÚ - platy 

zaměstnanců, MÚ - sociální pojištění 24,8% a MÚ - zdravotní pojištění 9% na Odměny 

za výkon funkce členům zastupitelstva 

usnesením č. 988/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2021. 

Snižují se výdaje na rozpočtu města pro rok 2021 o 325.286,00 Kč na MÚ - platy zaměstnanců, 

o 80.671,00 Kč na MÚ - sociální pojištění 24,8% a o 29.276,00 Kč na MÚ - zdravotní pojištění 

9% a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 435.233,00 Kč na Odměny za výkon 

funkce členům zastupitelstva. 

  

33 - OMIS - Rozpočtové opatření č. 110 - přesun finančních prostředků z pol. Řešení 

dopravy v klidu - ulice Odborů na pol. Sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a 

prořezávky, pletí 

usnesením č. 989/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2021. 

Snižují se výdaje na rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000,- Kč na Řešení dopravy v klidu - 

ulice Odborů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000,- Kč na Sekání trávy, 

údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí. 
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34 - OMM - Rozpočtové opatření č. 111/2021 přijaté pojistné plnění za poškození skla 

výlohy na budově čp. 701, Nerudova ulice, Ostrov 

usnesením č. 990/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 111/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 4.198,- Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 4.198,- Kč na řádku Dospra – opravy 

a udržování – odstranění škod. 

  

35 - Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2021 

usnesením č. 991/2021 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2021, kdy celkové příjmy 

města včetně financování činily 414.147 tis. Kč a celkové výdaje města činily 309.713 tis. Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 104.434 tis. Kč. 

  

36 - Návrh rozpočtu na rok 2022 - 3. čtení v RM 

usnesením č. 992/2021 

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2022, kde celkové navrhované příjmy 

města včetně financování činí 485 763 tis. Kč a celkové výdaje města činí 485 763 tis. Kč. 

  

usnesením č. 993/2021 

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. 

  

37 - Návrh odměn pro ředitelky / ředitele příspěvkových organizací města za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2021 

usnesením č. 994/2021 

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 2021 ve výši uvedené v návrhu se změnou uvedenou v 

zápise. 

  

38 - Hodnotící a výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací města 

usnesením č. 995/2021 

RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti škol a školských příspěvkových 

organizací města. 
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39 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2024 

usnesením č. 996/2021 

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023 a 2024 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. 

  

40 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

usnesením č. 997/2021 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-06/2021 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 40.000,00 Kč s panem xx v předloženém znění. 

  

41 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

usnesením č. 998/2021 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 17/2021- RD z Programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem 

xx v předloženém znění. 

  

42 - Termíny RM a ZM v roce 2022 

usnesením č. 999/2021 

RM bere na vědomí návrh předpokládaných termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2022 

dle předloženého návrhu. 

  

43 - Program 7. řádného zasedání ZM 15.12. 2021 

usnesením č. 1000/2021 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Návrh na jmenování nového člena správní rady společnosti První Krušnohorská o. p. s. 

3. Odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v Kollárově ulici 722-724 v 

Ostrově 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 5/2021), o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

5. Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 

jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouva 

6. Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov 

7. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2908 a pozemku p. č. 2089/5, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Prodej části pozemku p. č. 8/1, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

c) Prodej části pozemku p.č. 2670/4 o výměře cca 170 m2, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

d) Prodej pozemku p. č. 10 v k.ú. Hluboký 

e) Prodej pozemku p. č. 2897/4, k. ú. Ostrov nad Ohří 

f) Nákup pozemku st. p. č. 1073/16, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v k. ú. Ostrov 

nad Ohří. 

g) Nákup garáže bez č.p./č.e. na st. p.č. 1835 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

h) Nabídka převodu za úplatu části pozemku p.č. 1498/17 o výměře cca 3100 m2, v k.ú. Ostrov 

nad Ohří 

8. Rozpočet města na rok 2022 

9. Střednědobý výhled na léta 2023 – 2024 

10. Rozpočtová opatření 



  9/9 

11. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

12. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 

13. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2022 

14. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2022 

15. Návrh na založení nadačního fondu 

16. Uzavření Dohody o spolupráci mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., TUNA 

– Production s.r.o. a městem Ostrov 

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

PO a zprávy z výborů 

  

44 - Návrh na založení nadačního fondu 

usnesením č. 1001/2021 

RM doporučuje ZM schválit založení nadačního fondu dle předložené zakládací listiny a uložit 

starostovi města založení nadačního fondu zajistit. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r. 

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


