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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 13. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 20. července 2020 od 15:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš,Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková, 

Mgr. David Hanakovič, MUDr. Petr Pavelka, JUDr. Dominik Kříž PhD.,  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluven:         

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí 2020 

3. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 

4. Změna usnesení RM č. 533/20 ze dne 29.6.2020 

5. Vyřazení a likvidace majetku města využívaného Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

Ostrov 

6. Vyřazení nepoužitelného majetku města z evidence 

7. Odvolání člena kulturní a propagační komise 

8. Vyřazení a likvidace drobného majetku z nebytových prostor, Hlavní třída čp. 1365 v 

Ostrově 

9. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s uveřejněním 

výzvy na stavební práce : „ Ostrov – oprava 6 bytů “  

10. Zimní stadion - vyřazení majetku 

11. Reklamní poutač - vyřazení majetku 

12. Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě 028-18-01-30 - Odtahové služby 

13. Schválení Dodatku č.4 ke stavbě Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů 
14. Schválení Dodatku č.1 ke stavbě Přeložka sekundárního teplovodu 
15. MŠ Halasova - výběr dodavatele opravy terasy  

16. ZŠ Májová - oprava podlah tělocvičen - více/ méně práce 

17. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 296-19-10-02, ve znění pozdějších dodatků, 

spočívající v dočasném snížení nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu 

vládou ČR  

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 344-12-12-11, ve znění pozdějších dodatků, 

spočívající v dočasném snížení nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu 

vládou ČR 

c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 122-12-04-06, spočívající v dočasném snížení 

nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR  
d) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 
e) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 007-16-01-13 na prostor určený k podnikání v 

budově č. p. 1365/A, ulice Hlavní  
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f) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří - točna 
g) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří – T-Klub 
18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

19. Odpisy nevymahatelných pohledávek 

20. Změna zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení – Městský dům dětí a mládeže 

Ostrov, příspěvková organizace 

21. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

22. Žádost Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o nařízený 

odvod z FI k posílení zdrojů na zastínění terasy formou markýz 

23. Rozpočtová opatření 

24. Informace starosty 

a) Informace o připravenosti FOH 

b) Ukončení výkonu funkce členů redakční rady 

c) Vyjádření vedení města Ostrov k záměru Karlovarského kraje ke zrušení oboru 

„Veřejnosprávní činnost“  

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Velitel MP k bodu 3 

Vedoucí OSVZ k bodu 4 

Vedoucí OKSVS k bodům 5 až 7, 24b) 

Vedoucí OMIS k bodům 8 až 16 

Vedoucí OMM k bodu 17 

Vedoucí OFŠ k bodům 18 až 23 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 574/20 

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

č. 180/20 až 183/20, 229/20, 243/20, 244/20, 273/20, 312/20, 327/20, 349/20, 350/20, 367/20, 

368/20, 370/20, 379/20, 381/20, 384/20 až 387/20, 389/20, 396/20, 397/20, 399/20 až 401/20, 

404/20 až 430/20, 460/20 až 463/20, 471/20 až 473/20, 483/20 až 486/20, 492/20, 494/20, 

495/20, 498/20, 514/20, 518/20 až 535/20, 537/20, 541/20 až 549/20, 551/20 až 554/20, 556/20 

až 558/20, 566/20, 568/20, 569/20 a 573/20. 

 

 

2. Zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí 2020 

- bez usnesení.  

 

 

3. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 

Usn. RM č. 575/20 

RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 

a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov. 
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4. Změna usnesení RM č. 533/20 ze dne 29.6.2020 

Usn. RM č. 576/20 

RM mění své usnesení č. 533/20 ze dne 29.6. 2020 takto: RM souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy k bytu v ul. Odborů 619/13 v Ostrově s manželi M. F. Š. aj. F.. Nájemní smlouva bude 

prodloužena na 3 měsíce s možností dalšího prodloužení. 

 

 

5. Vyřazení a likvidace majetku města využívaného Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

Ostrov 

Usn. RM č. 577/20 

RM souhlasí s vyřazením sady hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS včetně 

příslušenství z majetku města a jeho bezúplatným převodem obci Žihle pro JSHD.   

 

 

6. Vyřazení nepoužitelného majetku města z evidence 

Usn. RM č. 578/20 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci zastaralé a nefunkční 

výpočetní techniky, zařízení a automobilu z evidence majetku města Ostrov, dle předložených návrhů. 

 

 

7. Odvolání člena kulturní a propagační komise 

Usn. RM č. 579/20 

RM odvolává v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Miroslava Očenáška z funkce Kulturní a propagační 

komise z důvodu vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov. 

Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy 

Vary, IČ: 005 20 136, ke dni 31. 7. 2020. 

 

 

8. Vyřazení a likvidace drobného majetku z nebytových prostor, Hlavní třída čp. 1365 v 

Ostrově 

Usn. RM č. 580/20 

RM souhlasí s vyřazením a likvidací nepotřebného drobného majetku – desky a tyče, dle 

přiloženého seznamu z majetkové evidence nebytových prostor obytného domu Hlavní třída 

čp. 1365 v Ostrově.  

 

 

9. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s uveřejněním 

výzvy na stavební práce : „ Ostrov – oprava 6 bytů “  

Usn. RM č. 581/20 

RM schvaluje pro stavbu "Ostrov - oprava 6 bytů" zadávací řízení dle předloženého návrhu a 

schvaluje pro toto řízení zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. 

 

 

10. Zimní stadion - vyřazení majetku 

Usn. RM č. 582/20 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením a likvidací 

nefunkční PC sestavy, kopírovacího stroje a drobného majetku (odpadkového koše), 

umístěného v objektu zimního stadionu Ostrov.  
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11. Reklamní poutač - vyřazení majetku 

Usn. RM č. 583/20 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením a likvidací 

poškozeného reklamního poutače umístěného na objektu městské sauny.  

 

 

12. Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě 028-18-01-30 - Odtahové služby 

Usn. RM č. 584/20 

RM schvaluje Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě 028-18-01-30 - Odtahové služby dle 

předloženého návrhu. 

 

 

13. Schválení Dodatku č.4 ke stavbě Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů 
Usn. RM č. 585/20 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze dne 22.5.2019 

na realizaci stavby „Ostrov, Koupaliště Rekonstrukce malých bazénů“. Obsahem dodatku je 

výsledná aktualizace ceny stavby za dodatečně uplatněné stavební práce a celkovou závěrečnou 

revizi výkazu výměr dle skutečného provedení stavby v rozsahu Změnového listu č. 16 ve výši   

-359 545,75 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 14 675 514,91 Kč vč. DPH.  

 

 

14. Schválení Dodatku č.1 ke stavbě Přeložka sekundárního teplovodu 
Usn. RM č. 586/20 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 155-20-05-22 ze dne 22.5.2020 

na realizaci stavby „Ostrov, Přeložka sekundárního teplovodu“. Obsahem dodatku je navýšení 

ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Změnového listu č. 1 ve výši  154 320,98 Kč včetně 

DPH. Celková cena díla činí 1 397 381,21 Kč vč. DPH.  

 

 

15. MŠ Halasova - výběr dodavatele opravy terasy  

Usn. RM č. 587/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „Oprava terasy  Mateřské školky Halasova 765, 363 01 

Ostrov“ dodavateli s nabídkou č. 3 – Hippmann s.r.o., Hlavní 675, 363 01  Ostrov, IČO: 

02291754 s nabídkovou cenou 2 089 078,00 Kč bez DPH a 2 527 785,00  Kč vč. DPH   jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

 

 

16. ZŠ Májová - oprava podlah tělocvičen - více/ méně práce 

Usn. RM č. 588/20 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 118-20-04-21 ze dne 20. 04. 

2020 na realizaci stavby „Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov“. 

Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce a méně práce dle 

Zadávacího listu č. 1 ve výši 89 804,50 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 1 323 371,60 

Kč vč. DPH.  
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17. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 296-19-10-02, ve znění pozdějších dodatků, spočívající v 

dočasném snížení nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR  

Usn. RM č. 589/20 

RM neschvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 296-19-10-02 ze dne 27.08.2019, uzavřené se 

společností outdoor akzent s.r.o., IČ 005 45 911, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00  

Praha 4. 

  

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 344-12-12-11, ve znění pozdějších dodatků, spočívající v 

dočasném snížení nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

Usn. RM č. 590/20 

RM neschvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 344-12-12-11 ze dne 07.12.2012, uzavřené se 

společností W & P EURONOVA s.r.o., IČ 405 26 526, se sídlem Nádražní 2744/14, Východní 

Předměstí, 301 00 Plzeň.  

 

c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 122-12-04-06, spočívající v dočasném snížení nájemného v 

souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR  
Usn. RM č. 591/20 

RM neschvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 122-12-04-06 ze dne 06.04.2012, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavřené se společností W & P EURONOVA s.r.o., IČ 405 26 526, se 

sídlem Nádražní 2744/14, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, na pronájem sloupů veřejného 

osvětlení na území města Ostrov a jeho místních částech.  

 

d) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 
Usn. RM č. 592/20 

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání o výměře 128,49 m2, 

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, za nájemné ve výši 650, Kč/m²/rok, mezi Domem 

kultury Ostrov, příspěvkovou organizací, IČ 00520136, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov a 

společností KABEL OSTROV s.r.o., IČ 635 08 834, se sídlem Mírové náměstí 733, 363 01 

Ostrov, v předloženém znění. Pokud nebude smlouva 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. 

 

e) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 007-16-01-13 na prostor určený k podnikání v budově č. 

p. 1365/A, ulice Hlavní  
Usn. RM č. 593/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 007-16-01-13 na prostor určený k podnikání 

o výměře 61 m2 provozní plochy, která je součástí areálu č. p. 1365/A, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

panu Jakubovi Hájkovi, IČO 741 01 269, se sídlem Ostrov, Lidická 653, PSČ 363 01, a to 

dohodou k 31. 07. 2020. 
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f) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. Ostrov 

nad Ohří - točna 
Usn. RM č. 594/20 

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání o výměře 201 m2, 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, za nájemné ve výši 500,00 Kč/m²/rok, mezi Domem kultury Ostrov, 

příspěvkovou organizací, IČ 00520136, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov a panem Filipem 

Petrivem, IČ 084 91 917, se sídlem Pražská 33, 362 35 Abertamy, v předloženém znění. Pokud 

nebude smlouva 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. 
 

Usn. RM č. 595/20 

RM schvaluje výjimku dle „programu aktivní podpory podnikání“ panu Filipovi Petrivovi, IČ 

084 91 917, se sídlem Pražská 33, 362 35 Abertamy, s tím, že výše slevy bude vyčíslena 

v dodatku č. 1 Nájemní smlouvy do konce roku 2020. Pokud nebude dodatek č. 1 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. 

 

g) Pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 733, Mírové náměstí, v k. ú. Ostrov 

nad Ohří – T-Klub 
Usn. RM č. 596/20 

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání o výměře 163 m2, 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, za nájemné ve výši 650,00 Kč/m²/rok, mezi Domem kultury Ostrov, 

příspěvkovou organizací, IČ 005 20 136, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov a panem 

Miloslavem Liškou, IČ 468 36 462, se sídlem Kollárova 1116, 363 01 Ostrov, v předloženém 

znění. Pokud nebude smlouva 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. 

 

Usn. RM č. 597/20 

RM schvaluje výjimku dle „programu aktivní podpory podnikání“ panu Miloslavu Liškovi, IČ 

468 36 462, se sídlem Kollárova 1116, 363 01 Ostrov, s tím, že výše slevy bude vyčíslena 

v dodatku č. 1 Nájemní smlouvy konce roku 2020. Pokud nebude dodatek č. 1 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. 

 

 

18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 598/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 17/2020-RD z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč 

s panem T. H. a paní M. H. v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 599/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 18/2020-RD z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč 

s panem J. N. a paní M. N. v předloženém znění. 

 

 

19. Odpisy nevymahatelných pohledávek 

Usn. RM č. 600/20 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstaviteli panu P. Č., ve výši 2 187,00 Kč pro 

nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 601/20 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zůstaviteli panu K. D., ve výši 112 574,50 

Kč, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 602/20 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstavitelce paní J. F., ve výši 406,00 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 603/20 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstavitelce paní E. H., ve výši 3 489,00 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 604/20 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zůstavitelce V. K., ve výši  

44 302,20 Kč, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 605/20 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zůstaviteli K. R., ve výši 94 752,00 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 606/20 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstavitelce M. R., ve výši 495,00 Kč, pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 607/20 

RM schvaluje odpis pohledávky po zůstaviteli panu Z. Š., ve výši 254,00 Kč, pro 

nevymahatelnost. 

 

 

20. Změna zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení – Městský dům dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvková organizace 

Usn. RM č. 608/20 

RM souhlasí s doplněním zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení u Městského domu dětí 

a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, o další místo poskytování zájmového vzdělávání: 

Základní škola a mateřská škola Kyselka okres Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

IČ: 75006529. 
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21. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

Usn. RM č. 609/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné elektroniky, elektrických přístrojů, laviček, posilovacích strojů a drobného 

majetku, podle předložené žádosti z evidence Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvková organizace, v celkové pořizovací ceně 176 243,07 Kč. 

 

Usn. RM č. 610/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčního a neopravitelného konvektomatu, podle předložené žádosti z evidence Mateřské 

školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 

132 225,30 Kč. 

 

Usn. RM č. 611/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčních a neopravitelných dvou radiomagnetofonů, podle předložené žádosti z evidence 

Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 

7 998,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 612/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací vyřazení 

a likvidaci nefunkčního a neopravitelného přehrávače Panasonic CD, podle předložené žádosti 

z evidence Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace v celkové 

pořizovací ceně 3 995,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 613/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné elektroniky, tiskárny, kopírky a dvou notebooků, podle předložené žádosti 

z evidence Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 

142 797,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 614/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné počítačové sestavy PC L 5400, podle předložené žádosti z evidence Mateřské 

školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 8 909,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 615/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné tiskárny, vysavače a kombinovaného sporáku, podle předložené žádosti 

z evidence Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace v celkové 

pořizovací ceně 16 499,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 616/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčního zahradního herního prvku – věže s laminátovou skluzavkou a sítě na pískoviště, 

podle předložené žádosti z evidence Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 

organizace v celkové pořizovací ceně 56 279,00 Kč. 
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Usn. RM č. 617/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

a neopravitelné výpočetní techniky a elektrospotřebičů, podle předložené žádosti z evidence 

Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 695 152,63 Kč. 

 

Usn. RM č. 618/20 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací likvidaci 

nefunkční výpočetní techniky, softwaru, radiomagnetofonu, pračky Ariston, plynového 

sporáku Mora a poškozeného nábytku a koberců, podle předložené žádosti z evidence Základní 

školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 966, příspěvkové organizace v celkové pořizovací 

ceně 123 652,26 Kč. 

 

 

22. Žádost Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o nařízený odvod 

z FI k posílení zdrojů na zastínění terasy formou markýz 

Usn. RM č. 619/20 

RM souhlasí s posílením fondu investic Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizaci, převedením částky 294 248,10,00 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 odst. 4) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů na zastínění terasy. 

 

Usn. RM č. 620/20 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvkové organizaci, provést odvod částky 294 248,10 Kč z fondu investic do rozpočtu 

města k posílení zdrojů na zastínění terasy. 

 

 

23. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 36/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na nákup služeb pro 

měřící úsekový radar v Stráži na d Ohří 

Usn. RM č. 621/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 120.000 Kč z opravy a údržby vozovek ve 

městě a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 120.000 Kč na nákup služeb pro 

měřící úsekový radar v Stráži na d Ohří. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 37/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na rozšíření 

autobusové zastávky u Tesca 

Usn. RM č. 622/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 500.000 Kč z opravy a údržby vozovek ve 

městě a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 500.000 Kč na rozšíření autobusové 

zastávky u Tesca. 
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c) Rozpočtové opatření č. 38/2020 – OSVZ – přesun finančních prostředků na administraci 

veřejných zakázek v sociálních službách 

Usn. RM č. 623/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 450.000 Kč z nespecifikované rezervy, snižují 

se výdaje o 50 tis. Kč z komunitního plánování sociálních služeb a zařazují se výdaje do 

rozpočtu na rok 2020 ve výši 500.000 Kč na na administraci veřejných zakázek v sociálních 

službách. 

 

 

24. Informace starosty 

a) Informace o připravenosti FOH 

- bez usnesení.  

 

b) Ukončení výkonu funkce členů redakční rady 

Usn. RM č. 624/20 

RM odvolává členy redakční rady Ostrovského měsíčníku paní Zuzanu Janeckou a pana 

Jaroslava Vyčichla k datu 31. srpna 2020 na základě vlastních žádostí. 

 

c) Vyjádření vedení města Ostrov k záměru Karlovarského kraje ke zrušení oboru 

„Veřejnosprávní činnost“  

Usn. RM č. 625/20 

RM nesouhlasí se záměrem Karlovarského kraje zrušit obor „Veřejnosprávní činnost“ na SPŠ 

Ostrov ve školním roce 2021/2022 a doporučuje Karlovarskému kraji tento obor zachovat. 

 

d) Návrh zástupce města Ostrov do dozorčí rady KABEL OSTROV s.r.o. 

Usn. RM č. 626/20 

RM navrhuje Ing. Jana Bureše do dozorčí rady KABEL OSTROV s.r.o. 

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                    místostarosta města  

                


