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Město Ostrov 

Usnesení 

z 19. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 9. září 2021 od 14:00 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. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé 

další obecně závazné vyhlášky města Ostrov 

5. Poskytnutí individuální dotace 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 

7. Zrušení usnesení RM č. 685/21 ze dne 19. 7. 2021 

8. Rozpočtová opatření 

9. Přehled pohledávek k 31.7.2021 

10. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou 

organizaci 

11. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro základní školy zřízené Městem 

Ostrov 

12. Žádost Domu Kultury Ostrov, příspěvková organizace o souhlas s přesunem finančních 

prostředků z RF do FI na obnovu parketové podlahy 

13. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 049-19-03-13 + pronájem pozemku st. p. č. 1226 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

b) Pronájem části pozemku p. č. 500/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří v rámci v rámci 

zrealizovaného projektu „Ostrov, Lidická ulice“  

c) Pronájem části pozemku p. č. 977/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

d) Zrušení Usn. RM č. 561/20 ze dne 29.06.2020, ukončení NS reg. č. 259-20-07-27, 

pronájem části pozemku p. č. 977/1 a části pozemku p. č. 977/2, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří  

15. Prodeje, nákupy, směny 
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a) Prodej pozemku st. p. č. 2834, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti bez 

č.p./č.e., vše k. ú. Ostrov nad Ohří 

16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón v roce 2021 

17. Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem č. 221-032B – dodatek č. 1 (dodatečné 

stavební práce) 

18. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsah s uveřejněním 

výzvy na stavební práce: "OSTROV - OPRAVA 4 BYTŮ" 

19. Zrušení veřejné zakázky „Areál IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů“ 

20. VZ „Oprava dámských WC Domu Kultury, 363 01 Ostrov“ – výběr zhotovitele 

21. Schválení výběrové řízení pro pronajímání 1 plně zrekonstruovaného bytu v majetku 

města Ostrov 

22. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr poskytovatele 

právních a advokátních služeb 

23. Program 5. řádného zasedání ZM 22. 9. 2021 

24. Informace starosty 

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OKSVS k bodům 2 až 6, 22 

Vedoucí OFŠ k bodům 7 až 12 

Vedoucí OSVZ k bodu 13 

Vedoucí OMM k bodům 14 a 15 

Vedoucí ORÚP k bodu 16 

Vedoucí OMIS k bodům 17 až 21 

TAJ k bodu 23 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 789/21 

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

č. 318/20 a 464/20 a z roku 2021 pod č. 229/21, 278/21, 354/21, 415/21, 460/21, 461/21, 

543/21, 640/21, 641/21, 644/21, 657/21 až 660/21, 666/21, 670/21, 671/21, 675/21, 677/21, 

705/21, 706/21, 709/21 až 717/21, 719/21, 720/21, 740/21, 742/21, 757/21 až 766/21, 770/21, 

781/21, 787/21 a 788/21. 

 

 

2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

Usn. RM č. 790/21 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 

2/2021), o stanovení obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov, 

v předloženém znění. 
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3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Usn. RM č. 791/21 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 

3/2021), o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, v předloženém 

znění. 

 

 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné 

vyhlášky města Ostrov 

Usn. RM č. 792/21 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 

4/2021), kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé 

další obecně závazné vyhlášky města Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

5. Poskytnutí individuální dotace 

Usn. RM č. 793/21 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 15 000,00 

Kč spolu se smlouvou o spolupráci v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 

projektem Příběhy našich sousedů (podzimní běh 2021-2022) pro POST BELLUM, z.ú., se 

sídlem Štěpánská 1073/10, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 26548526 zastoupený Mgr. Magdalénou 

Benešovou.  

 

 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 

Usn. RM č. 794/21 

RM doporučuje ZM, aby dne 22. 9. 2021 provedlo aklamací volbu přísedící Okresního soudu 

v Karlových Varech, Ing. JS, bytem Ostrov 363 01.  

 

 

7. Zrušení usnesení RM č. 685/21 ze dne 19. 7. 2021 

Usn. RM č. 795/21 

RM ruší usn. č. 685/21 ze dne 19. 7. 2021, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 

Z24/2021. 

 

 

8. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 79/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na opravy a 

údržbu dopravního značení     

Usn. RM č. 796/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 250.000,00 Kč na souvislé opravy 

komunikací a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 250.000,00 Kč na opravy a 

údržbu dopravního značení, vodorovného a svislého.  
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b) Rozpočtové opatření č. 80/2021 – MP – přijatá účelová dotace z Karlovarského kraje na 

projekt Bezpečnostní preventista Ostrov 

Usn. RM č. 797/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 39 000,00 Kč z neinvestiční 

účelové dotace z Karlovarského kraje na projekt Bezpečnostní preventista Ostrov. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 81/2021 – MP – přijatá účelová dotace z Karlovarského kraje na 

projekt – Průzkum pocitu bezpečí 

Usn. RM č. 798/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 41 500,00 Kč z neinvestiční 

účelové dotace z Karlovarského kraje na projekt – Průzkum pocitu bezpečí. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 82/2010 – ORÚP – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek v MPZ Ostrov 

Usn. RM č. 799/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 781 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek 

v MPZ Ostrov pod účelovým znakem 34054. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 83/2021 – ORÚP – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 

Římskokatolickou farnost Ostrov a příspěvek pro paní Nguyen Thi Anh v rámci Programu 

regenerace MPZ a MPR 

Usn. RM č. 800/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 32 000,00 Kč z přípravy projektu – 

Regenerace městského prostoru a dále se snižují výdaje o 100 000,00 Kč u  příspěvku pro 

fyzické nebo právnické osoby na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. 

Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 21 000,00 Kč na příspěvek pro 

Římskokatolickou farnost Ostrov a příspěvek ve výši 111 000,00 Kč pro žadatelku paní Nguyen 

Thi Anh v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z25/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na PD na dostavbu 

atletického stadionu na rozšíření zázemí 

Usn. RM č. 801/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z25/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000 Kč z PD na dostavbu v MPZ – 

bytový dům v místě bývalé hasičárny, snižují se výdaje o 30.000 Kč na přípravu projektů 

regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 530.000 

Kč na PD na dostavbu atletického stadionu na rozšíření zázemí. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z27/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků na vlastní daňovou 

povinnost z DPH 

Usn. RM č. 802/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z27/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 1 000.000,00 Kč z prodeje pozemků 

v majetku města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 1 000.000 Kč na vlastní 

daňovou povinnost z DPH. 
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h) Rozpočtové opatření č. Z28/2021 – OŽP – přesun finančních prostředků na nahodilé těžby 

dřeva 

Usn. RM č. 803/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z28/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 300 000,00 Kč na těžbu dřeva z lesa – příjem 

z prodeje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300 000,00 Kč na výdaje spojené 

s těžbou dřeva. 

 

 

9. Přehled pohledávek k 31.7.2021 

- bez usnesení.  

 

 

10. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou 

organizaci 

Usn. RM č. 804/21 

RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizaci, na základě  

ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 odst. 3 vyhlášky  

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu žáků 

pro školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu.  

 

 

11. Souhlas s přijetím věcného daru antigenních testů pro základní školy zřízené Městem 

Ostrov 

Usn. RM č. 805/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1675 ks antigenních testů Genrui Biotech Inc. v celkové 

výši 4 123,50 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, Májová 

997, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 806/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1675 ks antigenních testů Genrui Biotech Inc. v celkové 

výši 26 115,50 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu a Mateřskou 

školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 807/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru 1675 ks antigenních testů Genrui Biotech Inc. v celkové 

výši 25 428,25 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvková organizace. 

 

 

12. Žádost Domu Kultury Ostrov, příspěvková organizace o souhlas s přesunem finančních 

prostředků z RF do FI na obnovu parketové podlahy 

Usn. RM č. 808/21 

RM souhlasí s posílením fondu investic Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, 

převedením částky 300 000 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na obnovu 

parketové podlahy. 
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13. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 809/21 

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 AŽ, zastoupenou paní ZŽ, ve výši 8.000 Kč. 

 

 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 049-19-03-13 + pronájem pozemku st. p. č. 1226 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 810/21 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 049-19-03-13 ze dne 11.03.2019, uzavřené 

na pronájem pozemku st. p. č.  1226 výměře 30 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem TM, Ostrov, 

PSČ 363 01, z důvodu převodu vlastnických práv ke stavbě garáže na pozemku st. p. č. 1226 

(V-7378/2020-403), dohodou ke dni 30.09.2021.    

  

Usn. RM č. 811/21 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1226 o výměře 30 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví LC, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu LC, PSČ 360 01, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM panu LC, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem části pozemku p. č. 500/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří v rámci v rámci zrealizovaného 

projektu „Ostrov, Lidická ulice“  

Usn. RM č. 812/21 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem, paní IP, trvale bytem Ostrov, PSČ 

363 01, vlastníkem pozemku p. č. 500/23 v k. ú.  Ostrov nad Ohří, na pronájem části 

pozemku p. č. 500/23 o výměře 40 m2 v k. ú.  Ostrov nad Ohří, za účelem užívání a údržby 

chodníku, zrealizovaného v rámci projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok.  

 

c) Pronájem části pozemku p. č. 977/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 813/21 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 977/1 o výměře 250 m2, za účelem zahrádkářského 

využití, v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní TČ, bytem Ostrov, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za 

nájemné ve výši 2,80 Kč/m2/rok.  

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

tohoto usnesení paní Č, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  
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d) Zrušení Usn. RM č. 561/20 ze dne 29. 06. 2020, ukončení NS reg. č. 259-20-07-27, pronájem 

části pozemku p. č. 977/1 a části pozemku p. č. 977/2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 814/21 

RM ruší své Usn. RM č. 561/20 ze dne 29. 06. 2020, kterým byl schválen pronájem části 

pozemku p. č. 977/3 o celkové výměře 250 m2, a to části pozemku p. č. 977/3 o výměře 238 m2 

za účelem zahrádkářského využití, a části téhož pozemku o výměře 12 m2 pod stavbou 

dočasnou, v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu KŠ, bytem Ostrov, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za 

nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok za účelem zahrádkářského využití. 

 

Usn. RM č. 815/21 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 259-20-07-27 ze dne 21. 07. 2020, uzavřené 

na pronájem části pozemku p. č. 977/3 o výměře 238 m2 pronajaté za účelem zahrádkářského 

využití, a části pozemku p. č. 977/3 o výměře 12 m2 pronajaté pod stavbou dočasnou, s panem 

KŠ, bytem Ostrov, PSČ 363 01, dohodou ke dni 30. 09. 2021.  

 

Usn. RM č. 816/21 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 977/1 o výměře 178 m2 a části pozemku p. č. 977/2 

o výměře 60 m2 za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok za účelem zahrádkářského využití, a části 

pozemku p. č. 977/1 o výměře 12 m2 za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok za účelem pronájmu 

pod stavbou dočasnou, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu KŠ, bytem Ostrov, PSČ 363 01, na 

dobu neurčitou.  

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

tohoto usnesení panu Š, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

15. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku st. p. č. 2834, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti bez 

č.p./č.e., vše k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 817/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2, pod stavbou 

objektu občanské vybavenosti bez č.p./ č.e. ve vlastnictví pana ZK, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

do vlastnictví panu ZK, trvale bytem Sokolov, PSČ 356 01. 

 

 

16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón v roce 2021 

Usn. RM č. 818/21 

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města ve výši 21 000,- Kč na restaurování a obnovu vitrážových oken kostela sv. 

Michaela a Panny Marie Věrné ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ostrov v rámci 

Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2021 v předloženém znění a doporučuje ZM uložit 

starostovi města tuto Smlouvu podepsat. 

 

Usn. RM č. 819/21 

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města ve výši 111 000,- Kč na rekonstrukci krovu a výměnu střešní krytiny objektu 

Hroznětínská č.p. 148 ve vlastnictví paní NTA v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov 

v roce 2021 v předloženém znění a doporučuje ZM uložit starostovi města tuto Smlouvu 

podepsat. 
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17. Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod mostem č. 221-032B – dodatek č. 1 (dodatečné 

stavební práce) 

Usn. RM č. 820/21 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 186-21-06-15 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Ostrov, Úprava Hroznětínské ulice pod 

mostem č. 221-032B“ navyšuje o 119 225,01 Kč včetně 21% DPH. 

 

Usn. RM č. 821/21 

RM ukládá OMIS požádat o rozpočtové opatření, kterým bude navýšen příslušný řádek 

rozpočtu města z důvodu zajištění úhrady dodatečných stavebních prací. 

 

 

18. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsah s uveřejněním 

výzvy na stavební práce: "OSTROV - OPRAVA 4 BYTŮ" 

Usn. RM č. 822/21 

RM schvaluje pro stavbu "Ostrov - oprava 4 bytů" zadávací řízení dle předloženého návrhu a 

schvaluje pro toto řízení zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. 

 

 

19. Zrušení veřejné zakázky „Areál IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů“ 

Usn. RM č. 823/21 

RM vylučuje z výběrového řízení dle § 124 odst. 2 ZZVZ č. 134/216 vybraného dodavatele s 

pořadovým číslem 1 – STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 35002 Cheb, IČ: 29111021, a to pro 

odmítnutí uzavření smlouvy o dílo a ruší veřejnou zakázku „Areál IZS Ostrov – stanice 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů“ dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 

 

 

20. VZ „Oprava dámských WC Domu Kultury, 363 01 Ostrov“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 824/21 

RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Oprava dámských 

WC Domu Kultury, 363 01 Ostrov“ dodavateli s pořadovým číslem 2 – STASKO plus, spol. s 

r.o., Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary, IČ: 147075511 s nabídkovou cenou 1 195 775,72 

Kč bez DPH jako nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

 

21. Schválení výběrové řízení pro pronajímání 1 plně zrekonstruovaného bytu v majetku 

města Ostrov 

Usn. RM č. 825/21 

RM ruší své usnesení č. 669/21 ze dne 19. 7. 2021, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy, 

s panem PH, k bytu o velikosti 2+1, na Hlavní třídě 861/5 v Ostrově, s výší nabídnutého 

nájemného 90,- Kč/m²/měsíc. 

 

Usn. RM č. 826/21 

RM schvaluje podmínky výběrového řízení na pronajímání 1 plně zrekonstruovaného bytu 

v majetku města Ostrov.  
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22. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr poskytovatele právních a 

advokátních služeb 

Usn. RM č. 827/21 

RM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na výběr poskytovatele právních a 

advokátních služeb. Kritériem pro hodnocení nabídek bude ekonomická výhodnost nabídky dle 

zadávací dokumentace. 

 

Usn. RM č. 828/21 

RM ukládá OKSVS zajistit vypsání soutěže a realizaci výběrového řízení. Výsledek a 

vyhodnocení zadávacího řízení na výběr zhotovitele předložit Radě města ke schválení. 

 

 

23. Program 5. řádného zasedání ZM 22. 9. 2021 

Usn. RM č. 829/21 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně 

závazné vyhlášky města Ostrov 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 

7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón v roce 2021 

8. Rozpočtová opatření 

9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

10. Žádost o odpuštění penále za vrácenou dotaci na podporu bytové výstavby 

11. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej částí pozemku p. č. 979/1 a částí pozemku p. č. 979/3, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří  

b) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

c) Prodej pozemku p. č. 124 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

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

e) Prodej pozemku p. č. 50/1 a pozemku p. č. 50/3, vše v k. ú. Květnová 

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

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

h) Prodej částí pozemku p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

i) Prodej pozemku st. p. č. 2834, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti 

bez č.p./ č.e., k. ú. Ostrov nad Ohří 

j) Prodej pozemku p. č. 28/2 a části pozemku p.č. 485/8 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

k) Prodej části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

l) Prodej pozemků  p. č. 11 a p.č. 19 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 

m) Nákup st. p. č. 1565, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří   

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

rozpočtu PO a zprávy z výborů 
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24. Informace starosty 

Usn. RM č. 830/21 

RM ukládá tajemnici MěÚ předložit na příští jednání RM informace o podmínkách, za kterých 

je možné vyhlásit místní referendum.  

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    starosta města                                                                  místostarosta města 


