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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 9. srpna 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 

Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž, Ph.D., Ing. Vladimír Palivec,  

 

Omluveni:       MUDr. Petr Pavelka 

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí 2021 

3. Porušení rozpočtové kázně Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace 

4. Poskytnutí individuálních dotací 

5. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

b) Pronájem části pozemku p. č. 38/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

c) Zánik NS reg. č. 100-20-03-30 

6. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemků p.č. 2894/23, p.č. 2894/37, p.č. 2894/52, p.č. 2894/53, p.č. 2894/55, 

p.č. 2894/56, p.č. 2894/57, p.č. 2631/14, p.č. 2631/52,  části pozemků p.č 

2024/4,  p.č. 2181/2 a p.č. 2894/4, p.č. 2894/58 v k. ú. Ostrov nad Ohří o celkové 

výměře cca 1 300 m2 

b) Prodej části pozemků p.č. 200/1, p.č. 207/6 a p.č. 207/7 vše v k.ú. Kfely u Ostrova 

c) Prodej pozemku p. č. 14 a p.č. 49/1 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

d) Prodej pozemku p. č. 1469 a pozemku p. č. 22, vše v k. ú. Květnová 

e) Prodej pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Květnová 

f) Prodej/ pronájem pozemku p. č. 124 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

g) Prodej/ pronájem pozemku p. č. 10/9 v k. ú. Mořičov 

7. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti k realizované stavbě „IZ-12-

0000138/VB/003, Ostrov, Jáchymovská pč. 1012/1, QINN Invest, kNN“, 

k.ú. Ostrov nad Ohří  

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Hluboký, p.č. 218/2, 

vNN, kNN, IV-12-0018396“, k. ú. Hluboký 

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, 

kNN, IV-12-0018069“, k. ú. Ostrov nad Ohří 

8. Sportovní hřiště „U Kulaté báby“ v Ostrově – dodatečné stavební práce (dodatek č. 1) 

9. VZ – „Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť“ – výběr zhotovitele 

10. Rozpočtová opatření 
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11. Pohledávky k 30. 06. 2021 

12. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotace z programů Karlovarského kraje. 

13. Souhlas se záměrem pronájmu nebytových prostor Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizaci v budově č. p. 733, Mírové náměstí v k. ú. Ostrov nad Ohří 

14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

15. Majetek nepatrné hodnoty z dědictví - likvidace 

16. Žádost o splátkový kalendář 

17. Informace starosty 

a) Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300 – zrušení VZ 

18. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

IA k bodu 3 

Vedoucí OKSVS k bodu 4 

Vedoucí OMM k bodům 5 až 7 

Vedoucí OMIS k bodům 8 a 9, 17b)  

Vedoucí OFŠ k bodům 10 až 16 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 692/21 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 

č. 60/12, 100/12, 106/12, 147/12, 253/12, 254/12, 283/12, 289/12, 290/12 až 292/12, 299/12, 

300/12, 326/12, 333/12, 337/12, 375/12, 393/12 až 395/12, 404/12, 456/12 až 458/12, 463/12, 

467/12, 469/12, 500/12, 513/12, 552/12, 554/12, 555/12, 568/12, 618/12, 625/12, 633/12, 

635/12, 638/12, 640/12 až 645/12, 649/12, 651/12 až 655/12, 657/12, 659/12, 663/12, 710/12 

až 712/12, 738/12, 784/12, 802/12, 809/12, 814/12, 822/12, 834/12, 851/12, 853/12, 865/12, 

870/12, 872/12, 874/12, 875/12, 932/12, 1000/12, 1002/12 až 1004/12, 1006/12, z roku 2020 

pod č. 59/20, 60/20, 587/20 a z roku 2021 pod č. 107/21, 137/21, 138/21, 230/21, 253/21, 

297/21, 384/21, 408/21, 447/21, 469/21, 540/21, 592/21, 615/21, 623/21, 626/21, 647/21 až 

650/21, 653/21 až 655/21, 662/21 až 665/21, 668/21, 669/21, 672/21, 679/21, 680/21 až 684/21, 

686/21 až 688/21 a 691/21.  

 

 

2. Zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí 2021 

- bez usnesení. 

 

 

3. Porušení rozpočtové kázně Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace  

Usn. RM č. 693/21 

RM ukládá provést odvod ve výši 5 000,00 Kč do rozpočtu města dle § 28 odst. 11 zákonu 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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4. Poskytnutí individuálních dotací 

Usn. RM č. 694/21 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města na rok 2021 s Vladimírem Suchanem, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy 

Vary, PSČ 360 01, IČO 15717186, na kulturní léto v Ostrově 7.8.2021 a 22.8.2021 ve výši 180 

000,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. RM č. 695/21 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2021 ve výši 30 000,-- Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz a 

údržbu veřejného Sportparku u nemocnice v roce 2021 pro OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s., se 

sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 11000, IČO 27999602, zastoupený Ing. Jožou 

Lokajíčkem.  

 

 

5. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 696/21 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 383/2 o výměře cca 715 m2 v k. ú. Dolní Žďár 

u Ostrova, Ing. AČ, PSČ 363 01, za účelem přístupu k nemovitým věcem v jejím vlastnictví, 

parkování osobního vozidla, údržby a zušlechťování pozemku, umístění mobilní buňky na 

ukládání materiálu pro potřeby úpravy a údržby pozemků. 

 

b) Pronájem části pozemku p. č. 38/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 697/21 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 38/3 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova, panu VH, PSČ 363 01, za účelem za účelem údržby a parkování automobilů. 

 

c) Zánik NS reg. č. 100-20-03-30 

Usn. RM č. 698/21 

RM bere na vědomí zánik Nájemní smlouvy reg. č. 100-20-03-30 ze dne 27.03.2020, uzavřené 

na pronájem pozemku p. č. 21/3 výměře 515 m2 v k. ú. Květnová, za účelem zahrádkářského 

využití a pod stavbou dočasnou, s manželi P, PSČ 363 01, ke dni 14.06.2021, a to z důvodu 

převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 21/3, k. ú. Květnová (V-5665/2021-403, vklad práva 

proveden dne 13.07.2021, a to s právními účinky k 14.06.2021). 

 

 

6. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemků p.č. 2894/23, p.č. 2894/37, p.č. 2894/52, p.č. 2894/53, p.č. 2894/55, p.č. 

2894/56, p.č. 2894/57, p.č. 2631/14, p.č. 2631/52,  části pozemků p.č 2024/4,  p.č. 2181/2 a 

p.č. 2894/4, p.č. 2894/58 v k. ú. Ostrov nad Ohří o celkové výměře cca 1 300 m2 

- bod stažen z programu 

 

b) Prodej části pozemků p.č. 200/1, p.č. 207/6 a p.č. 207/7 vše v k.ú. Kfely u Ostrova 

Usn. RM č. 699/21 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 200/1 (ostatní plocha) o výměře cca 89 

m2, p.č. 207/6 (ostatní plocha) o výměře cca 86 m2, p.č. 207/7 (ostatní plocha) o výměře cca 15 

m2, vše v k. ú. Kfely u Ostrova, JP, IČ 62649566, se sídlem U Nemocnice 897, 363 01 Ostrov, 

za cenu podle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 
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c) Prodej pozemku p. č. 14 a p.č. 49/1 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

- bod stažen z programu 

 

d) Prodej pozemku p. č. 1469 a pozemku p. č. 22, vše v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 700/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 1469 o výměře 699 m2 a pozemku p. č. 22 

o výměře 222 m2, vše v k. ú. Květnová, paní BH, PSČ 363 01. 

 

e) Prodej pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 701/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 70/1 o výměře 1 241 m2 v k. ú. Květnová, 

do SJM manželů Š, PSČ 363 01. 

 

f) Prodej/ pronájem pozemku p. č. 124 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 702/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 124 o výměře 275 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, paní JN, PSČ 363 01. 

 

Usn. RM č. 703/21 

RM neschvaluje pronájem pozemku p. č. 124 o výměře 275 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní 

JN, PSČ 363 01. 

 

g) Prodej/ pronájem pozemku p. č. 10/9 v k. ú. Mořičov 

Usn. RM č. 704/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 10/9 o výměře 311 m2 v k. ú. Mořičov, do 

SJM manželů S, PSČ 363 01. 

 

Usn. RM č. 705/21 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 10/9 o výměře 311 m2 v k. ú. Mořičov, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, manželům S, PSČ 363 01, za účelem 

zahrádkářského využití, do doby realizace výstavby dle urbanistické studie Mořičov scelení. 

 

 

7. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti k realizované stavbě „IZ-12-0000138/VB/003, 

Ostrov, Jáchymovská pč. 1012/1, QINN Invest, kNN“, k.ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 706/21 

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

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

Jáchymovská p.č. 1012/1, QINN Invest, kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemcích p.č. 1012/22 a p.č. 1012/23 v k.ú. Ostrov nad 

Ohří, pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou 

jednorázovou náhradu ve výši 11.100,00 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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b) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Hluboký, p.č. 218/2, vNN, 

kNN, IV-12-0018396“, k. ú. Hluboký 

Usn. RM č. 707/21 

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

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

KV, Hluboký, p.č. 218/2, vNN, kNN, IV-12-0018396“, vymezujícího rozsah věcného břemene 

- služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 53 v k. ú. Hluboký, pro oprávněného, 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 

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. 

 

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, kNN, 

IV-12-0018069“, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 708/21 

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

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

KV, Smetanova, pč. 977/1, kNN, IV-12-0018069“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemcích p.č. 977/1 a p.č. 1132/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 

ve výši 6.105,00 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. 

 

 

8. Sportovní hřiště „U Kulaté báby“ v Ostrově – dodatečné stavební práce (dodatek č. 1) 

Usn. RM č. 709/21 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 035-21-03-08 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Sportovní hřiště ‚U Kulaté báby‘ v Ostrově“ 

ponižuje o 656 235,02 Kč včetně 21% DPH. 

 

 

9. VZ – „Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 710/21 

RM na základě doporučení hodnotící komise vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku „Zajištění 

správy a provozu městských dětských hřišť“ nabídku č. 4 Hubert Plomer. Nabídková cena 

uvedená na Krycím listě se neshodovala s nabídkovou cenu uvedenou v Soupisu prací. 

 

Usn. RM č. 711/21 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť“ 

dodavateli s nabídkou 2 - Kamil Vrána, Severní 1493, 363 01 Ostrov, IČ: 08324085  

s nabídkovou cenou 1 690 762,00 Kč bez DPH jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro 

zadavatele. 
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10. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 62/2021 – OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně – 

právní ochrany dětí v roce 2021 

Usn. RM č. 712/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 3 069 305,00 Kč 

z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 

vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí v roce 2021 pod účelovým znakem 

13011.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 63/2021 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou 

knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na projekt Loučení s prázdninami 2021 

Usn. RM č. 713/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 30 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na 

projekt Loučení s prázdninami 2021. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 64/2021 – OFŠ – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 714/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 994 568,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 65/2021 – OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na 

projekt obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková 

organizace  

Usn. RM č. 715/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 139 573,35 Kč z vyúčtování 

a vrácení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na KÚKK na 

projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace pod 

účelovým znakem 13014. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 66/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na uhrazení 

nedoplatků z vyúčtování za služby za rok 2020 v neobsazených bytových jednotkách, vyčíslené 

správcem Dospra, spol. s.r.o. 

Usn. RM č. 716/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 263 000,00 Kč z NP /nebytové prostory/ – 

ostatní služby – deratizace atd. a zvyšují se výdaje na úhradu tepla v neobsazených bytech      o 

263 000,00 Kč. 
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f) Rozpočtové opatření č. 67/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na čištění a zimní 

údržbu silnic. 

Usn. RM č. 717/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500 000,- Kč z NP (nebytové prostory) – 

ostatní služby (deratizace atd.) a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500 000,- 

Kč na čištění a zimní údržba silnic. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z26/2021 – OKSVS – převedení nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2020 ze sociálního fondu 

Usn. RM č. 718/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z26/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 700 tis. Kč převodem z Fondu 

sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 700 tis. na výdaje ze sociálního 

fondu.  

 

h) Rozpočtové opatření č. 68/2021 – OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotace pro Ostrov Zdraví z.s.   

Usn. RM č. 719/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 30.000 Kč z rezervy pro poskytování 

individuálních dotací, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 30.000 Kč na 

individuální dotaci pro Ostrov Zdraví z.s. na provoz a údržbu veřejného Sport parku u 

nemocnice v roce 2021. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 69/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků na úhradu sankce za 

porušení zákona o přezkoumávání hospodaření, zákonem stanovený termín /§ 12 odst. 2/ 

Usn. RM č. 720/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 2 000,00 Kč z Nespecifikované rezervy a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 2 000,00 Kč na Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům 

 

 

11. Pohledávky k 30. 06. 2021 

- bez usnesení. 

 

 

12. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotace z programů Karlovarského kraje. 

Usn. RM č. 721/21 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti  

o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na dřevosochání v ostrovském parku. 

 

Usn. RM č. 722/21 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti  

o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na Michaelskou pouť a Klášterní slavnosti. 
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13. Souhlas se záměrem pronájmu nebytových prostor Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizaci v budově č. p. 733, Mírové náměstí v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 723/21 

RM souhlasí Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci se záměrem pronajmutí nebytových 

prostor v severním přístavku v 1 patře DK –  3 skladovací kóje v prostoru zkušeben nacházející 

se v přízemí budovy, 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 zájmovými hudebními 

skupinami v předloženém znění.  

 

 

14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 724/21 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 10/2021-POZ z Programu 

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

PL v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 725/21 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 13/2021-POZ z Programu 

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

P U v předloženém znění. 

 

 

15. Majetek nepatrné hodnoty z dědictví - likvidace 

Usn. RM č. 726/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní JF – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 727/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu SD – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 728/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu ZH – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 729/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu VV – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora a cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční 

prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

Usn. RM č. 730/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu JK – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 731/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu FR – cenné věci nabídnout 

k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města 

Ostrov. 
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Usn. RM č. 732/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní TF – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 733/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu LŠ – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora a cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční 

prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

Usn. RM č. 734/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu PŠ – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 735/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní MC – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 736/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu MB – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora. 

 

Usn. RM č. 737/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní VB - cenné věci nabídnout 

k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města 

Ostrov. 

 

Usn. RM č. 738/21 

RM schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu PH – osobní věci odvézt 

do sběrného dvora a cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční 

prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

 

16. Žádost o splátkový kalendář 

Usn. RM č. 739/21 

RM schvaluje splátkový kalendář pohledávky za nájemné z pozemku u ukončené NS reg. č. 

022-19-02-06 paní JM, Ostrov, ve výši 8 400,00 Kč, v pravidelných měsíčních splátkách 500 

Kč a poslední splátky 400 Kč, počínaje měsícem září 2021 až do úplného zaplacení. 

 

 

17. Informace starosty 

a) Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300 – zrušení VZ 

Usn. RM č. 740/21 

RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace stavby „Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300“. 
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Usn. RM č. 741/21 

RM souhlasí s výjimkou z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

schválených usnesením Rady města Ostrov č. 576/21 ze dne 14. 06. 2021 a zadává veřejnou 

zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace sportovní 

haly Ostrov, Studentská 1300“ firmě DPT projekty Ostrov s.r.o., IČ 08728097 a to za cenu  

1 984 400 Kč včetně DPH. 

 

 

18. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    starosta města                                                                  místostarosta města 


