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Město Ostrov 

Usnesení 

z 22. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 25. 10. 2021 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesením č. 886/2021 

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

č. 786/20 a z roku 2021 pod č. 248/21, 352/21, 673/21, 718/21, 724/21, 725/21, 738/21, 768/21, 

769/21, 793/21, 816/21, 836/21, 840/21, 843/21, 844/21, 847/21 až 850/21, 853/21 až 866/21, 

868/21, 870/21, 871/21, 874/21, 881/21, 882/21 a 885/21. 

  

3 - Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu 

Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkovou organizaci od nadace WOMEN FOR WOMEN 

o.p.s. 

usnesením č. 887/2021 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 64 464,00 Kč od 

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 

IČO 24231509 pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou 

organizaci, na zaplacení obědové služby poskytované ve dvou etapách, v období od 26. 10. 

2021 do 31. 12. 2021 ve výši 15 096,00 Kč a následně v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 ve 

výši 49 368,00 Kč ve prospěch 13 nezletilých dětí. 

   

4 - Rozpočtové opatření č. 96/2021 – OFŠ – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro 

Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 

usnesením č. 888/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 480 887,50 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. 

  

5 - Rozpočtové opatření č. 97/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na nové služby 

údržby sportovního hřiště U Kulaté báby. 

usnesením č. 889/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 45 375,00 Kč na řádku – Hřiště na míčové 

sporty U Kulaté báby a zvyšují se výdaje o 45 375,00 Kč na řádku – Skatepark a sportoviště  

U Kulaté báby – správa. 

  

6 - Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2. čtení v RM 

usnesením č. 890/2021 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2022 ve druhém čtení, kde celkové 

navrhované příjmy města včetně financování činí 485 190 tis. Kč a celkové výdaje města činí 

485 190 tis. Kč. 
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7 - Výběrové řízení na pronajímání 1 plně zrekonstruovaného bytu - schválení nových 

nájemců 

usnesením č. 891/2021 

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx k plně 

zrekonstruovanému bytu o velikosti 2+1 na Hlavní třídě 861/5 v Ostrově s výší nabídnutého 

nájemného 90 Kč/m²/měsíc. 

V případě odmítnutí bytu vítězným uchazečem RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s 

paní xxxxxxxxxxxxxxxx k bytu na Hlavní třídě 861/5 v Ostrově s výší nabídnutého nájemného 

82,50 Kč/m²/měsíc. 

  

9 - Ukončení NS reg. č. 91-98-05-15 + pronájem části pozemku p. č. 224/352, k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

usnesením č. 892/2021 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 91-98-05-15 ze dne 11.05.1998, uzavřené na 

pronájem části pozemku p. č. 224/352 výměře 321 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s paní xx, PSČ 

363 01, dohodou ke dni 31.10.2021. 

   

usnesením č. 893/2021 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/352 výměře 321 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,80 Kč/m2 /rok, panu xx, PSČ 294 11, za účelem 

zahrádkářského využití. 

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

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

plném rozsahu zrušeno. 

  

10 - Výpůjční smlouva movitého majetku – vybavení učeben – základní škola 

Masarykova, Ostrov. 

usnesením č. 894/2021 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pro Základní školu Ostrov, příspěvková 

organizace IČO 497 53 347, se sídlem Masarykova 1289, 36301 Ostrov, na vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů (příloha č.1). Pokud nebude Smlouva o výpůjčce uzavřena do 

60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, bude dnem následujícím 

po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

11 - Výpůjční smlouva movitého majetku – vybavení učeben – základní škola Májová, 

Ostrov. 

usnesením č. 895/2021 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, pro Základní školu Ostrov, příspěvková 

organizace, IČO 497 53 371, se sídlem Májová 997, 36301 Ostrov, na vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů (příloha č.1). Pokud nebude Smlouva o výpůjčce uzavřena do 

60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, bude dnem následujícím 

po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

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

usnesením č. 896/2021 

RM doporučuje ZM neschválit využití předkupního práva podle §101, Zákona č. 183//2006 

Sb., nákup garáže bez č.p/če na st. p.č. 1835 v k.ú. Ostrov nad Ohří z majetku p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do majetku 

Města Ostrov, za nabídnutou cenu 125 000.00 Kč. 
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13 - Prodej pozemku p. č. 224/465 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

usnesením č. 897/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 224/465 o výměře 304 m2, do vlastnictví 

paní xx PSČ 363 01, za cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že 

se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

14 - Prodej pozemku p. č. 2897/4, k. ú. Ostrov nad Ohří. 

usnesením č. 898/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 2897/4, o výměře 162 m2,  v k. ú. Ostrov 

nad Ohří panu xx, 363 01 Ostrov. 

  

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

usnesením č. 899/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 2908 o výměře 129 m2 a pozemku p. č. 

2089/5 o výměře 285 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří paní xx, PSČ 363 01. 

  

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

Ostrov nad Ohří  

usnesením č. 900/2021 

Návrh na usnesení: 

RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku st. p. č. 

1073/16 o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

z majetku pana xx, podíl o velikosti ½ , do majetku Města Ostrov, za požadovanou kupní cenu 

ve výši 90 000,00 Kč. 

  

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

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2022 

usnesením č. 901/2021 

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

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit na realizaci mezinárodního historického 

sympozia "Ostrov - zahradní město, poválečná architektura a umění" v roce 2022. 

  

usnesením č. 902/2021 

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

rozpočtu Karlovarského kraje na úpravu prostor Staré radnice Ostrov. 

  

usnesením č. 903/2021 

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

rozpočtu Karlovarského kraje na Tradiční poutě Karlovarského kraje konané v Ostrově. 

  

usnesením č. 904/2021 

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

Ministerstva kultury, odbor médií a audiovize - výběrové dotační řízení v oblasti 

kinematografie a médií pro rok 2022 - okruh: 1. Filmové festivaly a přehlídky na Dětský 

filmový a televizní festival Oty Hofmana. 
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18 - Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 

usnesením č. 905/2021 

 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupenou paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 3. 000 Kč. 

   

19 - Vyhlášení místního referenda 

usnesením č. 906/2021 

RM doporučuje ZM: 

Vyhlásit 

Konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území města Ostrov o otázce: 

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?“ 

1. Odůvodnění návrhu: 

 

Problematika změny č. 3 Územního plánu Ostrov je medializovaná více, než jiné proběhlé a 

probíhající změny územního plánu a zastupitelstvo města tedy zajímá, jaký je skutečný zájem 

a skutečný postoj občanů města Ostrova. 

2. Odhadované náklady spojené s provedením místního referenda činí 400 tis. Kč 

3. Náklady spojené s realizací rozhodnutí v místním referendu se nepředpokládají žádné, jde 

pouze o vyjádření postojů občanů k zamýšlené změně územního plánu 

 

Stanovit 

1. Dobu jeho konání dne 10. 12. 2021 od 12 hodin do 20 hodin 

2. Výši odměny za výkon funkce člena komise 1 200 Kč, předsedy komise 1 500 Kč, 

místopředsedy komise 1 400 a zapisovatele komise 1 300 Kč 

 

Schválit  

Rozpočtové opatření č. Z29 

ZM schvaluje zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města na rok 2021 v celkové výši 400.000,- 

Kč převodem z FRR na zajištění výdajů v souvislosti s přípravou a konáním místního referenda, 

které se bude konat 10. 12. 2021. 

 

Uložit 

Starostovi města zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním 

zákona č 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

20 - Program 6. řádného zasedání ZM 3.11. 2021 

usnesením č. 907/2021 

Program: 

1. Vyhlášení místního referenda 

 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r. 

Starosta 

 

 

Ing. Vladimír Palivec v.r. 

radní 
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