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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 14. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 3. srpna 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 

 

Omluven:        MUDr. Petr Pavelka, 

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočtová opatření 

3. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o nařízený 

odvod z FI k posílení zdrojů na pořízení zabezpečovacího zařízení. 

4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas 

se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 2020 

5. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, o souhlas 

se zapojením do programu OP VVV - MŠMT - Šablony III. 

6. Bod stažen z programu 

7. Bod stažen z programu  

8. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou odpisového plánu na rok 2020 a navýšení závazných ukazatelů rozpočtu 2020 

– změna usnesení 

9. Pověření řízením Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, a návrh platového 

výměru – v listinné podobě 

10. Žádost obce Pernink o poskytnutí bezúročné půjčky na nákup nemovitosti určené pro 

praktického lékaře v Perninku  

11. Pohledávky k 30. 6. 2020  

12. Mimořádná přidělení bytů 

13. Žádosti o byty na čp. 612 

14. Žádost o byt zvláštního určení 

15. Žádost o možnost další nabídky bytu 

16. Úprava Pravidel postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 

tř. čp. 1365-7 v Ostrově 

17. Doplnění pořadníku na byty v DPS 

18. Doplnění pořadníku na byty v Kodusu 

19. Souhlas s poskytnutím individuální dotace 

20. Žádost o povolení splátkového kalendáře, paní ZG, Ostrov 

21. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 628/7, p. č. 36/3, p. č. 89/2, p. č. 80/4, p. č. 640/1, vše v k. 

ú. Horní Žďár u Ostrova 
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22. Metodické pokyny pro povolování staveb pro zahrádkářské účely a garáží na 

pozemcích ve vlastnictví Města Ostrov 

23. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obnova náhrobků historických 

osobností Ostrova 

24. Směna pozemků mezi státním podnikem Lesy ČR a městem Ostrov - informace 

25. Informace starosty 

26. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OFŠ k bodům 2 až 11 

Vedoucí OSVZ k bodům 12 až 18 

Vedoucí OKSVS k bodu 19 

Vedoucí OMIS k bodu 20  

Vedoucí OMM k bodu 21  

Vedoucí ORÚP k bodům 22 a 23 

Vedoucí OŽP k bodu 24 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 627/20 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 pod 

č. 121/18 a z roku 2020 pod č. 32/20, 274/20, 305/20, 308/20, 326/20, 369/20, 373/20, 392/20, 

402/20, 467/20, 496/20, 512/20, 513/20, 533/20, 536/20, 539/20, 560/20, 562/20, 563/20, 

565/20, 572/20, 574/20, 576/20 až 580/20, 582/20, 583/20, 589/20 až 591/20, 598/20 až 600/20, 

602/20, 603/20, 606/20 až 625/20. 

 

 

2. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 39/2020 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury 

pro Městskou knihovnu na projekt Veřejné informační služby knihoven z podprogramu VISK 

3 na rok 2020 

Usn. RM č. 628/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 232 tis. Kč z účelové 

investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na projekt 

Veřejné informační služby knihoven z podprogramu VISK 3 na rok 2020 pod účelovým 

znakem 34053. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 40/2020 – ORÚP - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

Usn. RM č. 629/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 500.000 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na Obec přátelská rodině a seniorům 2020 pod účelovým znakem 13016.  

 

 

 

 



3 

 

c) Rozpočtové opatření č. 41/2020 – OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na 

projekt obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  

Usn. RM č. 630/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 18.323,20 Kč z vyúčtování 

a vrácení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na KÚKK na 

projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci od MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace pod 

účelovým znakem 13014. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 42/2020 – OFŠ – vyúčtování a vrácení účelové dotace z MPSV na 

projekt obědy do škol v Karlovarském kraji od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková 

organizace  

Usn. RM č. 631/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 156.193,80 Kč z vyúčtování 

a vrácení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na KÚKK na 

projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci od MŠ a ZŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace pod 

účelovým znakem 13014. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 43/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro Biatlon klub Ostrov  

Usn. RM č. 632/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 10.000 Kč z rezervy pro poskytování 

individuálních dotací a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2020 o 10.000 Kč na individuální 

dotace pro zájmové spolky. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 44/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na zabezpečovací 

zařízení výstavních prostor 

Usn. RM č. 633/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 5.500 Kč z elektrické energie na MěÚ a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2020 o 5.500 Kč na zabezpečovací zařízení výstavních 

prostor. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 45/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na opravu a 

odstranění nevyhovujícího odhlučnění stěn a stropů v ZUŠ 

Usn. RM č. 634/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 108.000 Kč z oprav podlahy v tělocvičně ZŠ 

Májová a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2020 o 108.000 Kč na opravu a odstranění 

nevyhovujícího odhlučnění stěn a stropů v ZUŠ. 
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h) Rozpočtové opatření č. 46/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

slaboproudých rozvodů v ZUŠ 

Usn. RM č. 635/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 130.000 Kč z rekonstrukce elektroinstalace 

v ZŠ Masarykova a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2020 o 130.000 Kč na rekonstrukci 

slaboproudých rozvodů v ZUŠ. 

 

i) Rozpočtové opatření č. Z33/2020 – OFŠ – přesun finančních prostředků na odpisy pro 

Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace  

Usn. RM č. 636/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z33/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 7.259 Kč z vlastní daňové povinnosti DPH 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 7.259 Kč na odpisy pro Základní školu 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace. 

 

j) Rozpočtové opatření č. Z34/2020 – OMM – příjmy z prodeje pozemků a výdaje na 

poskytování služeb elektronických komunikací Kabel Ostrov s.r.o.  

Usn. RM č. 637/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z34/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 363.000 Kč z prodeje pozemků a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 363.000 Kč na poskytování služeb elektronických 

komunikací Kabel Ostrov s.r.o.  

 

k) Rozpočtové opatření č. 47/2020 – OFŠ – NI a INV dotace ze Státního fondu životního 

prostředí na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nový ekologický zdroj tepla 

formou bezúročné půjčky pro zájemce o kotlíkovou dotaci 

Usn. RM č. 638/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 210.000 Kč na výměnu 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nový ekologický zdroj tepla formou bezúročné půjčky 

pro zájemce o kotlíkovou dotaci pod účelovým znakem 90103. 

 

l) Rozpočtové opatření č. 48/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků opravy kašen na 

Mírovém náměstí 

Usn. RM č. 639/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 50.000 Kč z oprav nebytových prostor a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 50.000 Kč na opravy kašen na Mírovém 

náměstí. 

 

m) Rozpočtové opatření č. 50/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup 

ochranných kombinéz pro hasiče a strážníky městské policie Ostrov 

Usn. RM č. 640/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 50.000 Kč z nespecifikované rezervy, snižují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 160.000 Kč ze školení a vzdělávání zaměstnanců a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 210.000 Kč na nákup ochranného materiálu 

v rámci nouzového stavu z důvodu COVID-19. 
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3. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o nařízený 

odvod z FI k posílení zdrojů na pořízení zabezpečovacího zařízení. 

Usn. RM č. 641/20 

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, Krušnohorská 766, 

příspěvkové organizaci, provést odvod částky 168 321,00 Kč z fondu investic do rozpočtu 

města k posílení zdrojů na pořízení zabezpečovacího zařízení. 

 

 

4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 2020 

Usn. RM č. 642/20 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Snižují se náklady Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace,  

v řádku „Velké opravy“  o  170 000,00 Kč  na  částku  30 000.00 Kč a zvyšují se náklady 

Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, na rok 2020 v řádku 

„Zahrada“ o 170 000,00 Kč na částku 210 000,00 Kč,  

 

Usn. RM č. 643/20 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Snižují se výnosy Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, v řádku 

„Velké opravy“ o  170 000,00 Kč  na  částku  30 000.00 Kč a zvyšují se výnosy Mateřské školy 

Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, na rok 2020 v řádku „Zahrada“  

o 170 000,00 Kč na částku 210 000,00 Kč,  

 

 

5. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, o souhlas se 

zapojením do programu OP VVV - MŠMT - Šablony III. 

Usn. RM č. 644/20 

RM souhlasí s podáním žádosti o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-20-080 – 

MŠMT – Šablony III v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – Mateřské 

škole Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizaci, IČO 49753509. Podání žádosti  

o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 

 

6. Bod stažen z programu  

 

7. Bod stažen z programu 

 

 

8. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, o souhlas se 

změnou odpisového plánu na rok 2020 a navýšení závazných ukazatelů rozpočtu 2020 – 

změna usnesení 

Usn. RM č. 645/20 

RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Zvyšují se náklady Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, na rok 

2020 v řádku „Odpisy“  o  7 259,00 Kč  na  částku  168 366.00 Kč a zvyšují se výnosy Základní 

školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, na rok 2020 v řádku „Příspěvek 

zřizovatele vč. stravného“ o 7 259,00 Kč na částku 3 498 866 Kč 
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9. Pověření řízením Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, a návrh platového výměru  

Usn. RM č. 646/20 

RM pověřuje k dočasnému výkonu funkce ředitelky Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizace, paní Ilonu Hálovou s účinností od 01.08.2020 do doby jmenování nového ředitele 

/ ředitelky organizace s tím, že po dobu jejího výkonu funkce budou všechny dokumenty 

podepisovány taktéž hlavní ekonomkou DK Ing. Michaelou Krajmerovou. 

 

Usn. RM č. 647/20 

RM schvaluje v souvislosti s pověřením k dočasnému výkonu funkce ředitelky Domu kultury 

Ostrov, příspěvkové organizace, platový výměr pro paní Ilonu Hálovou do doby jmenování 

nového ředitele dle předloženého návrhu. 

 

 

10. Žádost obce Pernink o poskytnutí bezúročné půjčky na nákup nemovitosti určené pro 

praktického lékaře v Perninku  

Usn. RM č. 648/20 

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím bezúročné půjčky obci Pernink a to ve výši 1 mil. 

Kč na nákup nemovitosti určené pro praktického lékaře s dobou splácení do pěti let. 

 

 

11. Pohledávky k 30. 6. 2020  

- bez usnesení.  

 

 

12. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 649/20 

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

 

Usn. RM č. 650/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově p. RB.  

 
Usn. RM č. 651/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 

Jáchymovské  ul. v Ostrově p. LH. 

 

Usn. RM č. 652/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí MŽ a p. MS. 

 

Usn. RM č. 653/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí KG. 

 
Usn. RM č. 654/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí SP. 

 

Usn. RM č. 655/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v přístavbě čp. 1377 na 

Jáchymovské ul. v Ostrově p. LS. 
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13. Žádosti o byty na čp. 612 

Usn. RM č. 656/20 

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

 

Usn. RM č. 657/20 

RM nesouhlasí s přidělením bytu na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. JK. 

 

Usn. RM č. 658/20 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 3+kk na čp. 612  

v ul. Odborů v Ostrově s p. VU a pí KB. 

 
Usn. RM č. 659/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+kk na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. DP. 

 

Usn. RM č. 660/20 

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

 

 

14. Žádost o byt zvláštního určení 

Usn. RM č. 661/20 

RM souhlasí s přidělení bytu zvláštního určení p. JK za předpokladu, že žadatel bude splňovat 

podmínky, které jsou stanovené pro obsazení bytu. 

 

 

15. Žádost o možnost další nabídky bytu 

Usn. RM č. 662/20 

RM trvá na usnesení RM č. 448/20 ze dne 8 6. 2020. 

 

 

16. Úprava Pravidel postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. 

čp. 1365-7 v Ostrově 

Usn. RM č. 663/20 

RM schvaluje úpravu v Pravidlech postupu přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou 

na Hlavní tř. č.p. 1365-7 v Ostrově v předloženém znění.  

 

 

17. Doplnění pořadníku na byty v DPS 

Usn. RM č. 664/20 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově o žadatele: PT. 

 

Usn. RM č. 665/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově o tyto žadatele: ER, SP, MF.  

 

Usn. RM č. 666/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 

tyto žadatele: J a EL, PM a JV.  
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18. Doplnění pořadníku na byty v Kodusu 

Usn. RM č. 667/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově o 

žadatele SP. 

 

19. Souhlas s poskytnutím individuální dotace 

Usn. RM č. 668/20 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 10 000,00 

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

s Gerontologickými dny Severozápad se společností DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 

480/5, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 28, IČO: 47666439, zastoupený Ing. Alanem 

Vápeníčkem, CSc.. 

 

Usn. RM č. 669/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2020: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 10.000 Kč z programové dotace na kulturu a 

zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 10.000 Kč na 

individuální dotaci pro DTO CZ s.r.o. Ostrova. 
 

20. Žádost o povolení splátkového kalendáře, paní ZG, Ostrov 

Usn. RM č. 670/20 

RM bere na vědomí postup při zajištění vymáhání pohledávky správcem, firmou Dospra, spol. 

s r.o., u paní ZG, 363 01 Ostrov, ve výši 57.029,00 Kč, dle Směrnice, nakládání 

s pohledávkami, odst. V. Organizační zajištění likvidity pohledávek (příloha č.1). 

 

 

21. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 628/7, p. č. 36/3, p. č. 89/2, p. č. 80/4, p. č. 640/1, vše v k. ú. Horní 

Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 671/20 

RM schvaluje pronájem pozemků sloužících pro účely podnikání nájemce v k. ú. Horní Žďár                  

u Ostrova, a to: 

pozemku p. č. 628/7 o výměře 84 m2 za nájemné ve výši 22,51 Kč/m2/rok, tj. za 1 891,00 Kč 

ročně,    

pozemku p. č. 36/3 o výměře 132 m2 za nájemné ve výši 22,48 Kč/m2/rok, tj. za              2 

968,00 Kč ročně,   

pozemku p. č. 89/2 o výměře 199 m2 za nájemné ve výši 33,60 Kč/m2/rok, tj. za              6 

686,00 Kč ročně,   

tj. za celkové nájemné ve výši 11 545,00 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem umístění 

vhodného reklamního zařízení (směrové tabule) upozorňující uživatele přilehlé komunikace na 

objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti GATO TUERTO a.s. („Hotel 

Subterra“), společnosti GATO TUERTO a.s., IČO 273 30 117, se sídlem Jáchymovská 232/96, 

Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, a to pro užívání v souladu s ustanoveními platného vodního 

zákona a dalšími souvisejícími  platnými zákony a předpisy, vzhledem k tomu, že se pozemek 

p. č. 628/7 nachází zčásti ve stanoveném záplavovém území Q100 Jáchymovského potoka, a 

pozemky p. č. 36/3 a 89/2 se celé nacházejí ve stanoveném záplavovém území Q100 

Jáchymovského potoka a zároveň i ve stanovené aktivní zóně při Q100.Pozemek p. č. 89/2 se 

nachází  v rozvojové ploše Z134 - Plocha změny č. 2-BČ - BI a je řešen Územní studií Horní 

Žďár Ostrov – aktualizace dopravní infrastruktury. Na části pozemku má být realizován sjezd 

do rozvojové lokality řešené výše uvedenou studií. V případě realizace územní studie dojde ke 
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změně nájemní smlouvy. Pozemky p. č. 36/3 a p. č. 628/7 jsou zatíženy věcným břemenem. 

Náklady spojené se zpracováním ZP ohledně určení výše nájemného uhradí žadatel.    

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

usnesení RM společnosti GATO TUERTO a.s., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

Usn. RM č. 672/20 

RM schvaluje pronájem pozemků sloužících pro účely podnikání nájemce v k. ú. Horní Žďár                  

u Ostrova, a to: 

pozemku p. č. pozemku p. č. 80/4 o výměře 634 m2 za nájemné ve výši 31,33 Kč/m2/rok, tj. za              

19 862,00 Kč ročně,   

pozemku p. č. pozemku p. č. 640/1 o výměře 241 m2 za nájemné ve výši 31,52 Kč/m2/rok, tj. 

za 7 596,00 Kč ročně,  

tj. za celkové nájemné ve výši 27 458,00 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem využití                                      

k podnikatelské činnosti spojené s provozováním objektu občanské vybavenosti ve vlastnictví 

společnosti   GATO TUERTO a.s.   („Hotel Subterra“), společnosti  GATO TUERTO a.s.,   IČO  

273 30 117, se sídlem Jáchymovská 232/96, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary. Pozemek p. č. 

80/4, je zatížen věcným břemenem. 

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

usnesení RM společnosti GATO TUERTO a.s., bude dnem následujícím po uplynut lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

22. Metodické pokyny pro povolování staveb pro zahrádkářské účely a garáží na pozemcích 

ve vlastnictví Města Ostrov 

Usn. RM č. 673/20 

RM schvaluje Metodický pokyn pro povolování staveb garáží na pozemcích ve vlastnictví 

Města Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 674/20 

RM schvaluje Metodický pokyn pro povolování staveb pro zahrádkářské účely na pozemcích 

ve vlastnictví Města Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. 

 

 

23. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obnova náhrobků historických osobností 

Ostrova 

Usn. RM č. 675/20 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Česko – německého fondu budoucnosti na 

projekt „Obnova náhrobků historických osobností Ostrova“, s předpokládanou maximální 

celkovou výší nákladů 367 840,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 676/20 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Obnova náhrobků historických 

osobností Ostrova“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města 

na realizaci projektu v roce 2021 v případě získání dotace na tento projekt. 
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Usn. RM č. 677/20 

RM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Obnova náhrobků historických osobností Ostrova“, na který 

je podávána žádost do programu Česko – německého fondu budoucnosti.  

 

 

24. Směna pozemků mezi státním podnikem Lesy ČR a městem Ostrov - informace 

Usn. RM č. 678/20 

RM bere na vědomí předložené informace o směně pozemků se státním podnikem Lesy České 

republiky.  

 

 

25. Informace starosty 

- bez usnesení. 

 

 

26. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                    místostarosta města  

                


