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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 23. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 14. prosince 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, JUDr. Dominik Kříž PhD., Ing. Vladimír Palivec, 

MUDr. Petr Pavelka 

 

Omluveni:        

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci realizace stavby ZŠ a 

MŠ Myslbekova – Rekonstrukce učebny  

3. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci realizace stavby ZŠ 

Májová – Výstavba  

4. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci změny realizace stavby 

Myslivna – Rekonstrukce střešní konstrukce 

5. Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova, 363 01 Ostrov – 

více/méně práce 

6. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro Město Ostrov od společnosti 

Schlik Jičíněves, s.r.o. 

7. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro Město Ostrov od společnosti 

J.M.Schlik, s.r.o.  

8. Návrh Nařízení města Ostrov č. 2/2020 (NM č. 2/2020), o zabezpečení zmírňování 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v 

zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich 

malý dopravní význam neprovádí zimní údržba. 

9. Informace – přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Ostrov a v Komunitním 

domě pro seniory v Ostrově za období od 1.1. 2020 do 4.12. 2020 

10. Veřejné zakázky na sociální služby – přidělení veřejných zakázek 

11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 101-15-04-24 na prostor určený k podnikání – 

Brigádnická 707-709 

b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 111-19-04-12 na prostor určený k podnikání – 

Jáchymovská 175 

c) Změna nájemní smlouvy reg. č. 242-19-07-30 na prostor určený k podnikání – 

Masarykova 698 

d) Dočasná sleva nájemného – Covid 19 

e) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 265-16-06-23 na pronájem garáže 

f) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 038-16-02-10 na pronájem garáže 

12. Prodeje, nákupy, směny 
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a) Prodej pozemku p. č. 21/3 v k. ú. Květnová 

b) Prodej pozemku st. p. č. 1336, na kterém se nachází stavba garáže bez č.p./ č.e., vše 

v k. ú. Ostrov nad Ohří 

13. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

– kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

14. Rozpočtová opatření 

15. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby 

16. Pohledávky k 31. 10. 2020 

17. Předání majetku do správy Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvková 

organizace 

18. Žádost Základní  a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, 

o souhlas se zapojením do programu OP VVV – MŠMT – Šablony III 

19. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace o souhlas s úpravou 

investičního plánu na rok 2020 - nákup nového audiosystému do kina 

20. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas se změnou a 

přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 2020 

21. Žádost Městské policie Ostrov o bezúplatný převod majetku 

22. Jmenování ředitelky PO 

23. Termíny RM a ZM v roce 2021 

24. Informace starosty 

a) Vyřazení a likvidace majetku  

b) Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Domov pro seniory 

s poskytováním zdravotnických služeb“ 

c) Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence na rok 2020 - veřejnoprávní smlouva 

d) Schválení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu Zámecká zahrada v 

proměnách času 

e) Schválení členství města Ostrov v Asociaci turistických infocenter ČR dále jen 

ATIC ČR 

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OMIS k bodům 2 až 5, 24a)  

Vedoucí OKSVS k bodům 6 až 8, 24d), 24e) 

Vedoucí OSVZ k bodům 9 a 10, 24b), 24c) 

Vedoucí OMM k bodům 11 až 13 

Vedoucí OFŠ k bodům 14 až 22 

TAJ k bodu 23 

Velitel MP k bodu 24a)  

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 974/20 

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

č. 195/20, 395/20, 403/20, 555/20, 564/20, 648/20, 747/20, 773/20, 873/20, 875/20, 876/20, 

879/20, 887/20, 899/20, 901/20, 904/20, 905/20, 908/20, 909/20, 914/20 až 930/20, 932/20, 

939/20 až 942/20, 944/20 až 961/20, 963/20, 965/20 a 969/20. 
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2. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci realizace stavby ZŠ a MŠ 

Myslbekova – Rekonstrukce učebny  

Usn. RM č. 975/20 

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 175-20-06-12 ze dne 12. 6.2020. Jedná se 

o Dodatečné stavební práce uplatněné v rámci realizace stavby ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov 

– Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, 

v rozsahu Změnového listu č.1, 2, 3, 4 v celkových nákladech 326 118,09 Kč bez DPH, 

(394 602,89 Kč s DPH). 

 

 

3. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci realizace stavby ZŠ Májová – 

Výstavba  

Usn. RM č. 976/20 

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 281-20-08-26 ze dne 26.8.2020. Jedná se 

o Dodatečné stavební práce uplatněné v rámci realizace stavby ZŠ Májová, výstavba učebny 

technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy, v rozsahu Změnového listu 

č.1, 2, 3, v celkových nákladech 267 805,40 Kč bez DPH, (324 044,54 Kč s DPH). 

 

 

4. Schválení Dodatečných stavebních prací uplatněných v rámci změny realizace stavby 

Myslivna – Rekonstrukce střešní konstrukce 

Usn. RM č. 977/20 

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 134-20-05-04 ze dne 4.5.2020. Jedná se o  

Dodatečné stavební práce pro stavbu Myslivna – Rekonstrukce střešní konstrukce, uplatněné 

Změnou stavby – nové využití objektu přestavbou na byty v rozsahu Změnového listu č.1, 

v celkových rozdílových nákladech 974 184,03 Kč bez DPH, (1 178 762,68 Kč s DPH). 

 

Usn. RM č. 978/20 

RM schvaluje prodloužení termínu realizace stavby Myslivna – Rekonstrukce střešní 

konstrukce, uplatněné Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 134-20-05-04 ze dne 4.5.2020. 

Termín realizace díla se prodlužuje do 15.3.2021. 

 

 

5. Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova, 363 01 Ostrov – více/méně 

práce 

Usn. RM č. 979/20 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 

2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 

363 01 Ostrov“.  Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce, snížené 

o méněpráce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 479 457,32 Kč včetně DPH. Celková cena díla 

činí 2 161 629,38 Kč  vč. DPH.  
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6. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro Město Ostrov od společnosti 

Schlik Jičíněves, s.r.o. 

Usn. RM č. 980/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 15 000,00 Kč od 

společnosti Schlik Jičíněves, s.r.o., se sídlem Jičíněves č. p. 1, 507 31 Jičíněves, IČO 28781911, 

zastoupené Dipl. Ing. Andreasem Schlikem – jednatelem, pro Město Ostrov, Jáchymovská 1, 

363 01 Ostrov, IČO 00254843, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem, na vydání 

sborníku přednášek z mezinárodního historického sympozia „Schlikové známí i neznámí a 

jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“. Město Ostrov se zavazuje poskytnout dárci 15 ks 

vydaného sborníku. 

 

 

7. Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro Město Ostrov od společnosti 

J.M.Schlik, s.r.o.  

Usn. RM č. 981/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 15 000,00 Kč od 

společnosti J.M.Schlik, s.r.o., se sídlem Vokšice 1, 506 01 Jičín, IČO 28830822, zastoupené 

Dominikem Feštrem – ředitelem, pro Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 

00254843, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem, na vydání sborníku přednášek 

z mezinárodního historického sympozia „Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny 

světového peněžnictví“. Město Ostrov se zavazuje poskytnout dárci 15 ks vydaného sborníku. 

 

 

8. Návrh Nařízení města Ostrov č. 2/2020 (NM č. 2/2020), o zabezpečení zmírňování závad 

ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a 

o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

neprovádí zimní údržba 

Usn. RM č. 982/20 

RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 2/2020 (NM č. 2/2020), o zabezpečení zmírňování 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním 

období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam neprovádí zimní údržba, v předloženém znění. 

 

 

9. Informace – přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Ostrov a v Komunitním domě 

pro seniory v Ostrově za období od 1.1. 2020 do 4.12. 2020 

- bez usnesení. 

 

 

10. Veřejné zakázky na sociální služby – přidělení veřejných zakázek 

Usn. RM č. 983/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež“ organizaci Světlo Kadaň z.s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, Kadaň, 432 01 

Kadaň 1, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, s nabídkovou cenou 40 000,- Kč ročně, tj. celkem 

120 000,- Kč, která splňuje požadavky v souladu se zákonem a  příslušnou zadávací 

dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno k uzavření smlouvy na dobu 3 let, a 

to od 1.1. 2021 do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města ve výši 40 000,- Kč.  
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Usn. RM č. 984/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Terénní programy pro osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách“ organizaci Světlo Kadaň z.s., IČ: 

65650701, se sídlem Husova 1325, Kadaň, 432 01 Kadaň 1, zastoupenou Mgr. Janem 

Hudákem, s nabídkovou cenou 30 000,- Kč ročně, tj. celkem 90 000,- Kč, která splňuje 

požadavky v souladu se zákonem a příslušnou zadávací dokumentací. S vybraným 

dodavatelem bude přistoupeno k uzavření smlouvy na dobu 3 let, a to od 1.1. 2021 do 31.12. 

2023 s ročním příspěvkem města ve výši 30 000,- Kč.  

 

Usn. RM č. 985/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Terénní programy pro osoby 

žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby v krizi“ organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 

70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, 

s nabídkovou cenou 30 000,- Kč ročně, tj. celkem 90 000,- Kč, která splňuje požadavky 

v souladu se zákonem a příslušnou zadávací dokumentací a byla zadavateli doručena nejdříve. 

S vybraným dodavatelem bude přistoupeno k uzavření smlouvy na dobu 3 let, a to od 1.1. 2021 

do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města ve výši 30 000,- Kč.  

 

Usn. RM č. 986/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Poskytování odborného 

sociálního poradenství – občanská a dluhová poradna“ organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 

70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, 

s nabídkovou cenou 30 000,- Kč, tj. celkem 90 000,- Kč, která splňuje požadavky v souladu se 

zákonem a příslušnou zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno 

k uzavření smlouvy.  

 

Usn. RM č. 987/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi“ organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se 

sídlem Sedlec 125, 360 10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, s nabídkovou cenou 

40 000,- Kč ročně, tj. celkem 120 000,- Kč, která splňuje požadavky v souladu se zákonem a 

příslušnou zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno k uzavření 

smlouvy na dobu 3 let, a to od 1.1. 2021 do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města ve výši 

40 000,- Kč.  

 

Usn. RM č. 988/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Služby pro nevidomé a 

slabozraké“ organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem Mozartova 

444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, s nabídkovou cenou 130 000,- 

Kč ročně, tj. celkem 390 000,- Kč, která splňuje požadavky v souladu se zákonem a příslušnou 

zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno k uzavření smlouvy na 

dobu 3 let, a to od 1.1. 2021 do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města ve výši 130 000,- Kč.  
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Usn. RM č. 989/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Domov pro seniory“ organizaci 

Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 01  Ostrov, zastoupenou 

Mgr. Tomášem Fexou, která splňuje požadavky v souladu se zákonem a příslušnou zadávací 

dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno k uzavření smlouvy na dobu 3 let, a 

to od 1.1. 2021 do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města ve výši 1 300 000,- Kč.  

 

Usn. RM č. 990/20 

RM schvaluje, dle doporučení hodnotící komise a na základě zpracované dokumentace k příjmu 

a hodnocení nabídek, přidělení veřejné zakázky pod názvem „Poskytování pečovatelských 

služeb“ organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem Blahoslavova 659/18, 360 09  

Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, která splňuje požadavky v souladu se 

zákonem a příslušnou zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude přistoupeno 

k uzavření smlouvy na dobu 3 let, a to od 1.1. 2021 do 31.12. 2023 s ročním příspěvkem města 

ve výši 1 900 000,- Kč.  

 

 

11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 101-15-04-24 na prostor určený k podnikání – 

Brigádnická 707-709 

Usn. RM č. 991/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 101-15-04-24, uzavřené se společností Live 

Drive media s.r.o., IČ 035 34 197, se sídlem Sládkova 372/8, Ostrava, PSČ 702 00, na pronájem 

prostoru určeného k podnikání o výměře 11,4 m2 provozní plochy a 1 m2 sociální zázemí v 

budově č. p. 706 - 712, která je součástí pozemků st. p. č. 778/1 – 778/7, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

dohodou ke dni 15. 12. 2020. 

 

b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 111-19-04-12 na prostor určený k podnikání – 

Jáchymovská 175 

Usn. RM č. 992/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 111-19-04-12 na prostor určený k podnikání 

o výměře 13,08 m2 v I. NP budovy bez č. p./č. p., která je součástí pozemku st. p. č. 290/3 v k. 

ú. Ostrov nad Ohří, uzavřenou s panem Lukášem Čonkou, IČO 752 56 258, se sídlem Ostrov, 

Hlavní 797, PSČ 363 01 dohodou, a to ke dni 15. 12. 2020. 
 

c) Změna nájemní smlouvy reg. č. 242-19-07-30 na prostor určený k podnikání – Masarykova 

698 

- bez usnesení 
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d) Dočasná sleva nájemného – Covid 19 

Usn. RM č. 993/20 

RM schvaluje dočasnou změnu Nájemní smlouvy dle Usn. RM č. 270/20, spočívající 

v dočasném 100% (stoprocentním) upuštění od plateb nájemného, nájemcům těchto prostor 

určených k podnikání, kteří byli, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

v důsledku pandemie koronavirové infekce, nuceni úplně uzavřít své provozovny, a 

v dočasném upuštění od plateb nájemného ve výši 25% (dvacetipětiprocentním) nájemcům, 

kteří měli své provozovny otevřeny či otevřeny částečně, a to pro období trvání nouzového 

stavu od 12.03.2020, případně dobu bezprostředně následující, a to ve formě Dodatku ke 

stávající Nájemní smlouvě reg. č. 105-10-05-14, paní Daně Šťastné, IČ 641 965 42, se sídlem 

Borecká 882, PSČ 363 01 Ostrov, ve výši Kč 9 854,00 a  Kč 4 675,00. Upuštění od úplné či 

částečné platby nájemného se nevztahuje na služby spojené s užíváním prostorů určených 

k podnikání. 

Pokud nebude Dodatek 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. 

 

e) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 265-16-06-23 na pronájem garáže 

Usn. RM č. 994/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 265-16-06-23 na pozemek st. p. č. 1073/18 o 

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

IH, bytem Ostrov, PSČ 363 01, dohodou ke dni 15. 12. 2020 

 

f) Ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 038-16-02-10 na pronájem garáže 

Usn. RM č. 995/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 038-16-02-10 na pozemek st. p. č. 1067/11 o 

výměře 27 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem 

IH, bytem Ostrov, PSČ 363 01, dohodou ke dni 15. 12. 2020 

 

 

12. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 21/3 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 996/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 21/3 o výměře 515 m2 v k. ú. Květnová do 

společného jmění manželů, panu Ing. MP, 363 01 Ostrov a LP, 363 01 Ostrov, za cenu dle 

znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 

Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 

 

b) Prodej pozemku st. p. č. 1336, na kterém se nachází stavba garáže bez č.p./ č.e., vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 997/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1336 o výměře 25 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří do vlastnictví pana RB, 363 01 Stráž nad Ohří, za cenu dle 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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13. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

Usn. RM č. 998/20 

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

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

Dolní Žďár, pč. 38/53, kNN“, č. IV-12-0016372/VB, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova pro 

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

PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 

Kč za každý započatý metr čtvereční budoucích povinných pozemků, zatížených zařízením  pro  

distribuci  elektřiny,  minimálně  však  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.  

 

 

14. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 99/2020 – OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na 

úhradu nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Usn. RM č. 999/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 99/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 59.400 Kč z neinvestiční 

účelové dotace Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) pod 

účelovým znakem 14004. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 100/2020 – 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. 1000/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 1.000.000 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. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 101/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektové práce 

na volnočasový areál Mattoni 

Usn. RM č. 1001/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 60.000 Kč z projektové přípravy ke stavbám 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 60.000 Kč na projektové práce na 

volnočasový areál Mattoni. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 102/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup dvou 

souprav historického porcelánu zn. PULS 

Usn. RM č. 1002/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 10.000 Kč ze setkání pamětníků a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 10.000 Kč na nákup dvou souprav historického 

porcelánu zn. PULS. 



9 

 

e) Rozpočtové opatření č. 103/2020 – OFŠ – přijaté a poskytnuté transfery v období od 3. 12. 

2020 do 31. 12. 2020, úprava ostatních transferů a příspěvků a závazných ukazatelů 

Usn. RM č. 1003/20 

RM schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 103/2020 k rozpočtu za rok 2020 bez určení 

konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

- přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,  

- upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, 

předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo 

položek finančního vypořádání, 

- výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve 

stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu 

a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení, 

- změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech 

přesunů příjmů a výdajů. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách 

k informování rady města v lednu roku 2021. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 104/2020 – MP – účelová investiční dotace z Ministerstva vnitra na 

rozšíření kamerového dohlížecího systému  

Usn. RM č. 1004/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 336.000 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na rozšíření kamerového dohlížecího systému pod 

účelovým znakem 14990. 

 

 

15. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby 

Usn. RM č. 1005/20 

RM schvaluje manželům D a MŠ a manželům J a JT prodloužení lhůty pro splnění podmínky 

dle bodu III. b) Smlouvy o podmíněně návratné dotaci na koupi pozemku pro výstavbu 

rodinného domu reg. č. 342-09-12-08 ze dne 8. 12. 2009 do 22. 12. 2021.   

 

 

16. Pohledávky k 31. 10. 2020 

- bez usnesení.  

 

 

17. Předání majetku do správy Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 1006/20 

RM souhlasí s převedením majetku v celkové hodnotě 171 488 Kč vč. DPH do správy Základní 

škole Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace v předloženém znění. 
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18. Žádost Základní  a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, o 

souhlas se zapojením do programu OP VVV – MŠMT – Šablony III 

Usn. RM č. 1007/20 

RM souhlasí s podáním žádosti Základní škole a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, IČO 497 53 363, o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-

20-080 – MŠMT – Šablony III v rámci Operačního programu výzkum, vývoj  

a vzdělávání. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 

 

 

19. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace o souhlas s úpravou investičního 

plánu na rok 2020 - nákup nového audiosystému do kina 

Usn. RM č. 1008/20 

RM souhlasí s nákupem audio procesoru DATASAT AP25 do kina Domu kultury Ostrov, 

příspěvková organizace, IČ:005 20 136 

Usn. RM č. 1009/20 

RM vyhlašuje vítězem výběrového řízení na dodání audio procesoru do kina Domu kultury 

Ostrov, příspěvková organizace firmu XC tech s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2, DIČ: 

CZ05529778  

 

 

20. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas se změnou a přesunem 

závazných ukazatelů rozpočtu 2020 

Usn. RM č. 1010/20 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Snižují se náklady Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace na rok 2020 na řádku náklady 

na zajištění služeb o 450 000 Kč na částku 5 128 700, zvyšují se náklady Domu kultury Ostrov, 

příspěvková organizace na rok 2020 na řádku oprava a udržován o 300 000 Kč na částku 

720 000 Kč, zvyšují se náklady na řádku materiál o 50 000 Kč na částku 500 000 Kč a zvyšují 

se náklady na řádku jiné ostatní náklady o 100 000 Kč na částku 870 000 Kč.  

 

Usn. RM č. 1011/20 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Snižují se náklady Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace – středisko klášter na rok 

2020 na řádku náklady na zajištění služeb o 200 000 Kč na částku 130 000 Kč, zvyšují se 

náklady Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace – středisko klášter na rok 2020  

na řádku oprava a udržování o 150 000 Kč na částku 250 000 Kč a zvyšují se náklady na řádku 

materiál o 50 000 Kč na částku 100 000 Kč. 

 

 

21. Žádost Městské policie Ostrov o bezúplatný převod majetku 

Usn. RM č. 1012/20 

RM souhlasí s bezúplatným převodem tabulky infosystému, sady 5 ks vnitřních kamer  

a rohové skříně z majetku Městské policie Ostrov do majetku Domu kultury Ostrov, 

příspěvkové organizace v celkové hodnotě 17 432,20 Kč. 
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22. Jmenování ředitelky PO 

Usn. RM č. 1013/20 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje Mgr. Šárku Märzovou na pracovní 

místo ředitelky Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace  

s účinností od 1. ledna 2021. 

 

Usn. RM č. 1014/20 

RM potvrzuje Mgr. Šárce Märzové od 1. 1. 2021 dosavadní výši platu. 

 

 

23. Termíny RM a ZM v roce 2021 

Usn. RM č. 1015/20 

RM bere na vědomí návrh termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2021 dle předloženého 

návrhu. 

 

 

24. Informace starosty 

a) Vyřazení a likvidace majetku  

Usn. RM č. 1016/20 

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

a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  

 

Usn. RM č. 1017/20 

RM souhlasí s vyřazením projektové dokumentace „Stavební úpravy ZUŠ-Masarykova 1195, 

363 01 Ostrov„ z majetku města. 

 

b) Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Domov pro seniory s poskytováním 

zdravotnických služeb“ 

Usn. RM č. 1018/20 

RM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Domov pro seniory s poskytováním 

zdravotnických služeb“. 

 

Usn. RM č. 1019/20 

RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů 

poptávané sociální služby. 

 

c) Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb prevence na 

rok 2020 - veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 1020/20 

RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 5 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01  Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů 

spojených s provozem Potravinové banky Charity Ostrov v roce 2020. 
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d) Schválení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu Zámecká zahrada v proměnách času 

Usn. RM č. 1021/20 

RM schvaluje podmínky veřejné zakázky malého rozsahu Zámecká zahrada v proměnách času.  

 

Usn. RM č. 1022/20 

RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Ostrov podle čl. VI. 

Postupy pro zadávání VZMR, odstavec 5 Výjimky v naléhavých případech, a to z důvodu 

možného prodlení. 

 

Usn. RM č. 1023/20 

RM pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem Smlouvy o dílo po vyhodnocení zakázky. 

 

e) Schválení členství města Ostrov v Asociaci turistických infocenter ČR dále jen ATIC ČR 

Usn. RM č. 1024/20 

RM schvaluje členství Infocentra Na Zámku v Asociaci turistických informačních center České 

republiky.  

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 starosta města        místostarosta města             

  

 


