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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 17. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 18. září 2020 od 16:00 hod.  

výjezdní zasedání Manětín 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Marek Poledníček, Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik 

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

 

Omluven:       Ing. Jitka Samáková 

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočtová opatření 

3. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

4. Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Městského domu dětí a mládeže, 

Ostrov, příspěvková organizace 

5. Výjimka z počtu pro Mateřskou školku Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou 

organizaci 

6. Uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu zpracování díla "Aktualizace územní 

studie Horní Žďár Ostrov - aktualizace dopravní infrastruktury" 

7. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna NS reg. č. 43-99-02-08, spočívající v rozšíření předmětu pronájmu 

b) Rozšíření Výpůjční smlouvy reg. č. 301-97-12-16 o prostory bývalé služebny MP 

Ostrov 

c) Ukončení Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání - Brigádnická 707 - 709, 

Ostrov 

8. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční 

akce „Ostrov, Květnová – kanalizace II. etapa“ 

9. Sportovní hřiště u "kulaté báby" v Ostrově - Dodatek č. 1 

10. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 

11. Mimořádná přidělení bytů 

12. Žádosti o byt na č.p. 612 

13. Žádost o odložení nájemného 

14. Žádost o souhlas s podnájmem bytu – bod stažen z programu 

15. Souhlas s poskytnutím individuální dotace Konfederaci politických vězňů ČR, z.s. 

16. Úprava závazných ukazatelů v rozpisu rozpočtu Základní umělecká škola Ostrov, 

příspěvková organizace na rok 2020 

17. Informace starosty 

18. Zprávy z komisí  
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1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 732/20 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2019 pod 

č. 979/19 a z roku 2020 pod č. 176/20, 382/20, 383/20, 390/20, 575/20, 671/20, 672/20, 686/20, 

695/20, 698/20, 699/20, 701/20 až 707/20, 712/20, 717/20, 720/20 až 722/20, 724/20 až 726/20, 

729/20 a 730/20. 

 

 

2. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 57/2020 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci organizaci Linka bezpečí,  z.s. na telefonickou krizovou pomoc 

Usn. RM č. 733/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 10.000 Kč z individuálních dotací na podporu 

zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 

rok 2020 o 10.000 Kč na individuální dotaci organizaci Linka bezpečí, z.s. na telefonickou 

krizovou pomoc. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 58/2020 – MP – přesun finančních prostředků ze senior expresu na 

městskou policii 

Usn. RM č. 734/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 347.060 Kč z mezd a odvodů u senior expresu 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 347.060 Kč na mzdy a odvody u městské 

policie. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 59/2020 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 

právní ochrany dětí v roce 2020 

Usn. RM č. 735/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 2.754.525 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 

v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2020 pod účelovým znakem 13011.  

 

d) Rozpočtové opatření č. 60/2020 – ORÚP – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek v MPZ Ostrov 

Usn. RM č. 736/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 1.355 tis. Kč z účelové 

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

v PMZ Ostrov pod účelovým znakem 34054. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 61/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na opravu školního 

bazénu v ZŠ Masarykova 

Usn. RM č. 737/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 430.000 Kč z veřejného WC na Mírovém 

náměstí a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 430.000 Kč na opravu školního 

bazénu v ZŠ Masarykova.  
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f) Rozpočtové opatření č. 62/2020 – OKSVS – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) 

Usn. RM č. 738/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 142.000 Kč na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) z Úřadu práce. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 63/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na předfinancování 

dotačního titulu z EU na vybudování dvou nádrží na vodu 

Usn. RM č. 739/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 40.000 Kč z opravy podlah v tělocvičně ZŠ 

Májová, snižují se výdaje o 60.000 Kč ze studie na rozšíření školní družiny v ZŠ Májová, 

snižují se výdaje o 164.000 Kč z opravy elektroinstalace v ZŠ Masarykova a zařazují se výdaje 

do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 564.000 Kč na předfinancování dotačního titulu z EU 

na vybudování dvou nádrží na vodu.  

 

h) Rozpočtové opatření č. 64/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na PD na 

volnočasový areál Mattoni – 1. etapa regenerace bývalých kasáren 

Usn. RM č. 740/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 300.000 Kč z projektové přípravy a zařazují 

se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 300.000 Kč na PD na volnočasový areál 

Mattoni – 1. etapa regenerace bývalých kasáren. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 65/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci Konfederaci politických vězňů ČR na zabezpečení objektu Rudé věže smrti 

Usn. RM č. 741/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 45.000 Kč z programových dotací na kulturu 

a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 45.000 Kč na 

individuální dotaci Konfederaci politických vězňů ČR na zabezpečení objektu Rudé věže smrti. 

 

j) Rozpočtové opatření č. 66/2020 – OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí na 

volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 

Usn. RM č. 742/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 453.000 Kč z přijaté 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 

zastupitelstev krajů pod účelovým znakem 98 193. 

 

 

3. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 743/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-5/2020 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s  paní LB v předloženém znění. 
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4. Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Městského domu dětí a mládeže, Ostrov, 

příspěvková organizace 

Usn. RM č. 744/20 

RM vyhlašuje konkursní řízení na ředitelku/ředitele Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 745/20 

RM souhlasí s předloženým postupem k aplikaci vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, v podmínkách obce jako zřizovatele škol  

a školských zařízení. 

 

 

5. Výjimka z počtu pro Mateřskou školku Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou 

organizaci 

Usn. RM č. 746/20 

RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, 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. 2 vyhlášky  

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

dle předloženého návrhu.  

 

 

6. Uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu zpracování díla "Aktualizace územní studie 

Horní Žďár Ostrov - aktualizace dopravní infrastruktury" 

Usn. RM č. 747/20 

RM schvaluje uplatnění smluvní pokuty dle objednávky č. 07/13/2020 - ČeP, zhotoviteli díla 

ve výši 2 352 Kč za nedodržení termínu odevzdání díla "Aktualizace územní studie Horní Žďár 

Ostrov - aktualizace dopravní infrastruktury" s přihlédnutím k odevzdání podstatné části díla 

ke dni 18.06.2020 (7 dní po předpokládaném termínu odevzdání). 

 

 

7. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna NS reg. č. 43-99-02-08, spočívající v rozšíření předmětu pronájmu 

Usn. RM č. 748/20 

RM neschvaluje změnu NS reg. č. 43-99-02-08 ze dne 22.01.1999, uzavřené s panem JK, r. č., 

trvale bytem Ostrov, , PSČ 363 01, na pronájem části pozemku p. č. 224/352 o výměře 170 m2 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem úpravy a zvelebení bytového domu a vybudování příjezdu 

ke garáži, spočívající v rozšíření předmětu pronájmu o další část pozemku p. č. 224/352 o 

výměře 6 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem zřízení dřevěného ekologického kompostéru. 

 

b) Rozšíření Výpůjční smlouvy reg. č. 301-97-12-16 o prostory bývalé služebny MP Ostrov 

Usn. RM č. 749/20 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce reg. č. 301-97-12-16-3 s Domem 

Kultury Ostrov, příspěvkovou organizací, IČO 005 20 136, se sídlem Mírové náměstí 733, PSČ 

363 01 Ostrov, spočívající v rozšíření prostor o I. PP, I.NP a III. NP o celkové rozloze 259,2 

m2 budovy Domu kultury č. p 733, stojící na pozemku st. p. č. 798, v k. ú. Ostrov nad Ohří,  a 

to od 01. 10. 2020 na dobu neurčitou. Pokud nebude dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce 

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

následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
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c) Ukončení Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání - Brigádnická 707 - 709, Ostrov 

Usn. RM č. 750/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 010-20-01-16, uzavřené se společností Blažek 

obchodní s.r.o., IČ 082 75 203, se sídlem Hlavní třída 738, Ostrov, PSČ 363 01, na pronájem 

prostoru určeného k podnikání o výměře 130,51 m2, 158,5 m2 a 18,97 m2 provozní plochy v 

budově č. p. 707 - 709, která je součástí pozemků st. p. č. 778/1 – 778/7, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

dohodou ke dni 31. 10. 2020. 

 

 

8. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce 

„Ostrov, Květnová – kanalizace II. etapa“ 

Usn. RM č. 751/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku ve výši 513 538,00 Kč Vodohospodářskému 

sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce „Ostrov, Květnová – kanalizace II. 

etapa“. 

 

 

9. Sportovní hřiště u "kulaté báby" v Ostrově - Dodatek č. 1 

Usn. RM č. 752/20 

RM nesouhlasí s návrhem Dodavatele firmy VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638 

stavby „Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově“, Smlouva o dílo reg. č. 247-20-07-14 ze 

dne 14. 7. 2020 na navýšení ceny díla a na změnu termínu realizace díla do 31. 10. 2020. 

 

 

10. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 753/20 

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

2020 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro NŠ, zastoupenou paní MŠ, ve výši 8.000 Kč. 

 

 

11. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 754/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. MD.  

 

Usn. RM č. 755/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. VD.  

 

Usn. RM č. 756/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pro nízkopříjmové osoby v Ostrově p. AK.  

 

Usn. RM č. 757/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pro nízkopříjmové osoby v Ostrově p. VP. 

 

 

12. Žádosti o byt na č.p. 612 

Usn. RM č. 758/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk na čp. 612/19 v ul. Odborů v Ostrově pí. LS na 

dobu 12 měsíců.  
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Usn. RM č. 759/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. VK na 

dobu 12 měsíců. 

 

Usn. RM č. 760/20 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+kk na čp. 612/17 v ul. 

Odborů v Ostrově manželům KU a VU do 31. 12. 2020. 

 

 

13. Žádost o odložení nájemného 

Usn. RM č. 761/20 

RM nesouhlasí s odkladem nájemného v bytu Krušnohorská 1100/6 v Ostrově pro pí. JE. 

 

 

14. Žádost o souhlas s podnájmem bytu 

- bod stažen z programu 

 

 

15. Souhlas s poskytnutím individuální dotace Konfederaci politických vězňů ČR, z.s. 

Usn. RM č. 762/20 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 45 000,00 

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

zavedením el. Přípojky a zabezpečení objektu Rudé věže smrti se spolkem Konfederace 

politických vězňů České republiky, z.s., se sídlem Revoluční 28, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 

00417581, zastoupený panem Ing. Petrem Dubem. 

 

 

16. Úprava závazných ukazatelů v rozpisu rozpočtu Základní umělecká škola Ostrov, 

příspěvková organizace na rok 2020 

- bez usnesení 

 

 

17. Informace starosty 

- bez usnesení. 

 

 

18. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 starosta města        místostarosta města             

                


