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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 8. června 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. Smlouva o reklamě-servis vozidla SENIOR EXPRES  

3. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na sport 

5. Žádost o finanční dar na podporu sportovce 

6. Mimořádná přidělení bytů 

7. Žádosti o prodloužení nájemních smluv 

8. Informace - směny, přechody a podnájmy bytů 

9. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

10. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

11. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

12. Oprava 3 bytů - ulice Hlavní třída, Ostrov - zrušení VŘ 

13. Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově – výběr dodavatele 

14. ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy – revokace usnesení výběru dodavatele, vyloučení účastníka, 

zadání zakázky druhému v pořadí 

15. Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov – 3. etapa – výběr dodavatele 

16. Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 - 

Dodatek č. 2 

17. Žádost o slevu ze smluvní odměny za poskytnutí spolupráce při rozmístění kontejnerů 

na textil v katastru města Ostrov 

18. Řád veřejného pohřebiště města Ostrov 

19. Schválení dodatečných stavebních prací v rozsahu Změnových listů č.10 až č.15 

uplatněných Dodatkem č.2 ke stavbě Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů  

20. Prodloužení termínu dokončení realizace stavby Koupaliště – malé bazény 

21. Rozpočtová opatření 

22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

23. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

24. Pohledávky k 30. 4. 2020 

25. Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 
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26. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 příspěvkové organizace, o souhlas se 

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

27. Střednědobý výhled rozpočtu PO 

28. Žádost MŠ Halasova o předfinancování podpory z programu "Přírodní zahrady" 

29. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 84-06-04-05 + pronájem části pozemku p. č. 1141/10, k. ú. 

Velichov 

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

Ostrov nad Ohří. 

30. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1498/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

31. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Expozice Zámecká zahrada v proměnách 

času 

32. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Efektivní a moderní Ostrov 

33. Představení záměru revitalizace areálu bývalých kasáren pro volný čas 

34. Program regenerace městské památkové zóny - schválení příspěvku Římskokatolické 

farnosti 

35. Změna organizačního řádu 

36. Program 4. řádného zasedání ZM 24. 6. 2020 

37. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

38. Informace starosty 

a) Valná hromada Ostrovské teplárenské a.s. 

39. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Velitel MP k bodu 2 

Vedoucí OKSVS k bodům 3 až 5 

Vedoucí OSVZ k bodům 6 až 11 

Vedoucí OMIS k bodům 12 až 20 

Vedoucí OFŠ k bodům 21 až 28, 37 

Vedoucí OMM k bodům 29 a 30 

Vedoucí ORÚP k bodům 31 až 34 

TAJ k bodům 35 a 36 

Ředitel OT a.s. k bodu 38a)  

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 379/20 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 pod 

č. 679/17, 680/17, z roku 2018 pod č. 116/18, z roku 2019 pod č. 153/19, 616/19, 879/19 a 

z roku 2020 pod č. 187/20, 219/20, 220/20, 237/20, 245/20, 246/20, 249/20, 250/20, 262/20, 

263/20, 266/20, 267/20, 269/20, 275/20, 276/20, 283/20 až 286/20, 304/20, 317/20, 330/20, 

331/20, 333/20, 334/20, 353/20 až 361/20, 365/20, 366/20, 376/20 a 378/20. 

 

 

2. Smlouva o reklamě-servis vozidla SENIOR EXPRES  

Usn. RM č. 380/20 

RM schvaluje smlouvu o reklamě za servis na vozidle SENIOR EXPRES. 
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3. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 381/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20 000,00 

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

činností spolku CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 28556534, 

zastoupený Evou Šimkovou.  
 

Usn. RM č. 382/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 50 000,00 

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

činností spolku Dětské centrum Žabička z. s., se sídlem třída Dukelských hrdinů 1011, 

Jáchymov, PSČ 362 51, IČO 07651945, zastoupený Barborou Zavadilovou. 
 

Usn. RM č. 383/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20 000,00 

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

činností spolku DiFadlo z. s., se sídlem Mírové náměstí 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 1822381, 

zastoupený Martinou Novotnou. 
 

Usn. RM č. 384/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 25 000,00 

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

činností spolku Divadelní spolek Ochotníci Ostrov z. s., se sídlem Mírové nám. 733, PSČ 363 

01, IČO 05634504, zastoupený Janem Marešem.  
 

Usn. RM č. 385/20 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro DTO CZ, 

s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 480, Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 47666439, zastoupený 

Ing. Alanem Vápeníčkem, CSc.  
 

Usn. RM č. 386/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20 000,00 

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

pořádáním doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2020 s Galerií umění Karlovy 

Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 1215/6, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem. 
 

Usn. RM č. 387/20 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 

pracovními listy ke stálým animačním programům pro školní skupiny v Letohrádku Ostrov s 

Galerií umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem 

Goethova stezka 1215/6, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem 

Samcem. 
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Usn. RM č. 388/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 15 000,00 

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

stavbou klubového kolejiště se spolkem Klub železničních modelářů Ostrov p. s., se sídlem 

Školní 624/4, Karlovy Vary – Stará Role, PSČ 360 17, IČO 73727776, zastoupený Jiřím 

Výborným.  
 

Usn. RM č. 389/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 15 000,00 

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

Modelářství jako základ technické vzdělanosti se spolkem Modelářský klub Ostrov p. s., se 

sídlem Krušnohorská 1079/6, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49754688, zastoupený Karlem 

Klingorou. 
 

Usn. RM č. 390/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20 000,00 

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

pořádáním akcí Kytička pro maminku, Michaelská pouť, 25. předvánoční setkání seniorů  

s Oblastní charitou Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753185, 

zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou.  
 

Usn. RM č. 391/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 25 000,00 

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

činností spolku s ORBIS PICTUS – OSTROV z. s., se sídlem Krušnohorská 1106, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 70876134, zastoupený Mgr. Monikou Lesserovou.  
 

Usn. RM č. 392/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 

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

pořádáním hudebního festivalu Ostrovský Kodrcák se spolkem Ostrovský Kodrcák z. s., se 

sídlem Kollárova 1267, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26560291, zastoupený Pavlem Jindrou.  
 

Usn. RM č. 393/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 5 000,00 

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

pořádáním jógy pro veřejnost zdarma Yoga a Ostrov se spolkem PETRAKI, z. s., sídlem  

Lidická 1352, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 08150397, zastoupený Petrou Gutwirt. 
 

Usn. RM č. 394/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 5 000,00 

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

fest PETRAKI se spolkem PETRAKI, z. s., sídlem Lidická 1352, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

08150397, zastoupený Petrou Gutwirt. 
 

Usn. RM č. 395/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 

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

pořádáním 7. ročníku „Běh s čelovkou“ se spolkem Pomáhej SRDCEM, z. s., sídlem  

U Porcelánky 1052, Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený Michaelou Valentovou. 
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Usn. RM č. 396/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 15 000,00 

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

pořádáním akcí Nejsilnější muž Ostrova a Rockové odpoledne se spolkem RIBI z Atlantisu z. 

s., se sídlem Horská 884, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26592321, zastoupený Mgr. Liborem 

Bílkem. 
 

Usn. RM č. 397/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 25 000,00 

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

pořádáním akce Muzikantské pozdní odpoledne s panem Richardem Rychlíkem, nar. 

24.01.1958, bytem Krušnohorská 1217, Ostrov, PSČ 363 01. 
 

Usn. RM č. 398/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 

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

pořádáním akcí Ostrovské varhanní jaro, Kulturní rok, Vánoce 2020 s Římskokatolickou 

farností Ostrov, se sídlem Malé nám. 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49750631, zastoupenou 

Mgr. Markem Bonaventurou Hricem.  
 

Usn. RM č. 399/20 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Služby pro 

rodinu z. ú., se sídlem Merklín 82, Merklín, PSČ 362 34, IČO 03581781, zastoupeného Sonjou 

Hronovou Hlůžkovou DiS.  
 

Usn. RM č. 400/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 37 500,00 

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

sportovními akcemi pro osoby se zrakovým handicapem oblastním shromážděním se SONS 

ČR, z.s., Oblastní odbočka SONS Karlovy Vary, se sídlem Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary, 

PSČ 360 09, IČO 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem. 
 

Usn. RM č. 401/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 25 000,00 

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

pořádáním poznávacích zájezdů a přednáškové činnosti se Spolkem přátel města Ostrova  

z. s., se sídlem U Nemocnice 855, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49751158, zastoupený Marií 

Hellerovou. 
 

Usn. RM č. 402/20 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 

pořádáním akce Prima rok 2020 se spolkem Stáj Prima Horseland z. s., se sídlem Vykmanov 

24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  
 

Usn. RM č. 403/20 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 akcí 

Love festival v Ostrově s panem Petrem Šimůnkem, nar. 5. 4. 1981, bytem Dopravní 31, Plzeň, 

PSČ 318 00. 
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Usn. RM č. 404/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30 000,00 

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

TyfloArt aneb slepotou život nekončí s TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem 

Mozartova 444, Karlovy Vary, PSČ 360 20, IČO 25248863, zastoupený Pavlínou Liškovou. 
 

Usn. RM č. 405/20 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 5 000,00 

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

Až na nejvyšší horu světa aneb Krušnohorská osmitisícovka s Zapsaný spolek skautů a skautech 

Lilie, se sídlem Karla Kučery 5, Karlovy Vary, PSČ 360 06, IČO 26549123, zastoupený 

Zdeňkem Kuncem. 
 

Usn. RM č. 406/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové 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 festivalem zdravotně postižených Souznění se spolkem Aragonit z. s., se sídlem 

Česká 145, Karlovy Vary, PSČ 360 18, IČO 69971943, zastoupený Ing. Renatou Kunešovou. 
 

Usn. RM č. 407/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 60 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Rockový Ostrov 2020 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem 

Lidická 1212, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 
 

Usn. RM č. 408/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 35 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Experiment Ostrov z. s., se sídlem Dolní Žďár 96, PSČ 363 01, 

IČO 06727841, zastoupeným Ondřejem Hechtem.  
 

Usn. RM č. 409/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 20 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Horní 

hornohradskou kulturní sezónu 20209 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, 

PSČ 360 01, IČO 26355752, zastoupený Mgr. Ditou Kosovou. 
 

Usn. RM č. 410/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Diaporadna 

a provoz kanceláře se Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 

1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, zastoupený Juditou Ilkovou. 
 

Usn. RM č. 411/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové 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 zájezdy a činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní 

organizace Ostrov, se sídlem Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupený 

Ing. Jiřím Žemličkou. 
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Usn. RM č. 412/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 85 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s organizací společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový 

spolek důchodců Ostrov z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, 

zastoupený Petrem Surňákem. 
 

Usn. RM č. 413/20 

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

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

činností spolku s Karate DO Ostrov z. s., se sídlem Mánesova 1026 , Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

01260251, zastoupený Marcelem Šolcem.  
 

Usn. RM č. 414/20 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Mgr. Jana 

Váňu, nar. 28. 6. 1992, bytem Sportovní 158, Poděbrady, PSČ 290 01.  
 

Usn. RM č. 415/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 105 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Atletika Ostrov, z. s., se sídlem Bezručova 342, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 8080151, zastoupený Evou Zekuciovou. 
 

Usn. RM č. 416/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 30 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Biatlon Klub OSTROV z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 06229450, zastoupený Michaelou Kuncovou. 
 

Usn. RM č. 417/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 25 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s Chci si zazávodit se spolkem CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 28556534, zastoupený Evou Šimkovou.  
 

Usn. RM č. 418/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupený Tomášem Michlíkem. 
 

Usn. RM č. 419/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 695 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se 

sídlem U Nemocnice 1202, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem 

Bursíkem. 
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Usn. RM č. 420/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 345 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI 

OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený 

Vlastimilem Šindarem. 

 

Usn. RM č. 421/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 95 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov,  

PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 
 

Usn. RM č. 422/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 30 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností a pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem 

Lidická 1201, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupený Vladimírem Ječmenem. 
 

Usn. RM č. 423/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 45 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s přípravou a účastí na MČR 2020 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima Horseland 

z. s., sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou 

Pačanovou.  
 

Usn. RM č. 424/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 230 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním závodu Běh 17. Listopadu se spolkem Tělovýchovná 

jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, 

zastoupený Miroslavem Faktorem. 
 

Usn. RM č. 425/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 150 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná 

jednota Ostrov z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, 

zastoupený Ladislavem Martínkem. 
 

Usn. RM č. 426/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 
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Usn. RM č. 427/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu 

mládežnického volejbalu v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko z. 

s., sídlem Vítězná 414/72, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem 

Merunou. 

 

 

4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na sport 

Usn. RM č. 428/20 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 

2020 pro TJ Jáchymov, z. s., se sídlem náměstí Republiky 75, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 

00478962, zastoupený Martinem Bezouškou. 

 

 

5. Žádost o finanční dar na podporu sportovce 

Usn. RM č. 429/20 

RM schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 

pro Pavla Kováře, bytem Smrková 1438, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů 

spojených se závodní sezónou světového a evropského poháru silničních handbiků.  

 

Usn. RM č. 430/20 

RM schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 

pro Davida Zadáka, bytem Klínovecká 965, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů 

spojených s účastí na závodech v roce 2020.  

 

 

6. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 431/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. S. 

 

Usn. RM č. 432/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v ul. Odborů 620/10 v Ostrově pí. K. Š. 

 

Usn. RM č. 433/20 

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

Jáchymovské ul. V Ostrově p. J. S. 

 

Usn. RM č. 434/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. H. G. 

 

Usn. RM č. 435/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí. P. M. a p. D. P. 

 

Usn. RM č. 436/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 v Ostrově pí. R. G. 

 

Usn. RM č. 437/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí. Ch. Z. 
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Usn. RM č. 438/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 v Ostrově pí. M. Ž. a p. J. H. 

 

Usn. RM č. 439/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v domech pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v 

Ostrově p. M. K. 

 

Usn. RM č. 440/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk č. 9 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. F. B. 

 

Usn. RM č. 441/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk č. 22 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově pí. F. 

F. 

 

Usn. RM č. 442/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk č. 17 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. V. 

U. a pí. K. B. 

 

Usn. RM č. 443/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk č. 14 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. D. 

P. 

 

Usn. RM č. 444/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 2+kk č. 13 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově pí. E. 

S. 

 

Usn. RM č. 445/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 4+kk č. 15 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově p. P. 

S. 

 

Usn. RM č. 446/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk č. 18 na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově pí. J. 

P. 

 

Usn. RM č. 447/20 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: I. 

Š., V. K. 

 

Usn. RM č. 448/20 

RM nesouhlasí s možností druhé nabídky bytu 2+1 v Ostrově pí. D. R. 

 

Usn. RM č. 449/20 

RM nesouhlasí s možností druhé nabídky bytu 2+1 v Ostrově p. J. P. 

 

Usn. RM č. 450/20 

RM nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. čp. 704/5 v Ostrově o další 

osobu – vnuka stávajícího oprávněného nájemce. 
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Usn. RM č. 451/20 

RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Masarykova 699/2 v Ostrově o další 

osobu - syna stávajícího oprávněného nájemce. 

 

 

7. Žádosti o prodloužení nájemních smluv 

Usn. RM č. 452/20 

RM nesouhlasí se změnou nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu v ul. Nerudova čp. 

700/10 v Ostrově, oprávněný nájemce p. J. L. 

 

Usn. RM č. 453/20 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Jáchymovská 1377/43 v Ostrově 

s p. M. K. 

 

 

8. Informace - směny, přechody a podnájmy bytů 

- bez usnesení.  

 

 

9. Doplnění pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

Usn. RM č. 454/20 

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

v Ostrově o žadatele: D. Č. 

 

Usn. RM č. 455/20 

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

v Ostrově o tyto žadatele: M. O., M. M., I. S.  

 

 

10. Doplnění pořadníku na byty v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

Usn. RM č. 456/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Kodusu v Ostrově o žadatele: I. J., D. D., J. K. 

 

 

11. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 457/20 

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 M. O., zastoupenou paní I. O., ve výši 3.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 458/20 

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 V. S., zastoupenou paní S. S., ve výši 8.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 459/20 

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 R. F., zastoupeného paní R. F., ve výši 11.000 Kč. 

 



12 

 

12. Oprava 3 bytů - ulice Hlavní třída, Ostrov - zrušení VŘ 

Usn. RM č. 460/20 

RM ruší veřejnou zakázku „Oprava 3 bytů - ulice Hlavní třída, Ostrov“ z důvodu  účasti pouze 

jednoho účastníka a ukládá OMIS vypsat nové výběrové řízení s oslovením více dodavatelů. 

 

 

13. Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově – výběr dodavatele 

Usn. RM č. 461/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově“ dodavateli s 

nabídkou č. 4 – VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 

27967638 s nabídkovou cenou 3 146 617,01 Kč bez DPH a 3 807 406,58 Kč vč. DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

V případě odstoupení od veřejné zakázky vítězným dodavatelem zadává RM zakázku dalším 

účastníkům v pořadí: 

-  nabídka č. 1 - TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČO: 49825020 

-  nabídka č. 3 -  Linhart spol. s r.o., IČO: 47052121 

 

 

14. ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy – revokace usnesení výběru dodavatele, vyloučení účastníka, zadání 

zakázky druhému v pořadí 

Usn. RM č. 462/20 

RM revokuje usnesení č. 319/20 ze dne 20.04.2020. 

 

Usn. RM č. 463/20 

RM v souladu s § 48 odst. 5) písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ rozhodla o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení PP - Servis Plzeň s.r.o. (IČ: 26322242) z důvodu, že jím předložené 

doklady prokazující technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2) písmena a) nesplňovaly kritéria 

prokázání referenčních zakázek pro toto výběrové řízení. 

 

Usn. RM č. 464/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a 

řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy“ dodavateli na druhém místě s nabídkou č. 5 

– STASKO plus, spol. s.r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 14707551 s 

nabídkovou cenou 7 650 410,63 Kč bez DPH a 9 256 300,49 Kč vč. DPH jako nejvýhodnějšího 

pro zadavatele. 

 

 

15. Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov – 3. etapa – výběr dodavatele 

Usn. RM č. 465/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov – 3. etapa“ dodavateli 

s nabídkou č. 2 – GARTENSTA PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha IČO: 26689472 

s nabídkovou cenou 1 330 185,49 Kč bez DPH a 1 609 524,45 Kč vč. DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
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16. Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 - 

Dodatek č. 2 

Usn. RM č. 466/20 

RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo reg. Č. 041-20-02-28, kterým se celková 

ceny stavby „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 

796“ navyšuje o 179 764,46 Kč včetně 21% DPH.  

 

 

17. Koutecký s.r.o. - žádost o slevu ze smluvní odměny za poskytnutí spolupráce při 

rozmístění kontejnerů na textil v katastru města Ostrov 

Usn. RM č. 467/20 

RM schvaluje slevu ze smluvní odměny za poskytnutí spolupráce při rozmístění kontejnerů na 

textil v katastru města Ostrov ve výši 50 % pro rok 2020. 

 

 

18. Řád veřejného pohřebiště města Ostrov 

- bod stažen z programu 

 

 

19. Schválení dodatečných stavebních prací v rozsahu Změnových listů č.10 až č.15 

uplatněných Dodatkem č.2 ke stavbě Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů  

Usn. RM č. 468/20 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 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 

výsledný odpočet z ceny stavby za dodatečně uplatněné a nerealizované stavební práce dle 

Změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve výši  - 151 451,60 Kč včetně DPH. Celková cena 

díla činí 15 035 060,86 Kč vč. DPH.  

 

 

20. Prodloužení termínu dokončení realizace stavby Koupaliště – malé bazény 

Usn. RM č. 469/20 

RM souhlasí s prodloužením termínu realizace stavby „Ostrov, Koupaliště Rekonstrukce 

malých bazénů“, ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze dne 22.5.2019. Termín realizace 

díla se prodlužuje do 21. 6. 2020. 

 

 

21. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 22/2020 – OSVZ – přesun finančních prostředků na přístup do 

centrální evidence exekucí 

Usn. RM č. 470/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 5.000 Kč z tísňových tlačítek pro seniory a 

zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 5.000 Kč na přístup do centrální evidence 

exekucí. 
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b) Rozpočtové opatření č. Z26/2020 – ODS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 

na autobusové spoje MHD 

Usn. RM č. 471/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z26/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 900.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 900.000 Kč na příspěvek na 

autobusové spoje MHD.  

 

c) Rozpočtové opatření č. Z27/2020 – OFŠ – přesun finančních prostředků z FRR na program 

finanční podpory bytové výstavby pro fyzické osoby 

Usn. RM č. 472/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z27/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.050.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.050.000 Kč na program finanční 

podpory bytové výstavby pro fyzické osoby. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z28/2020 – OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení 

výdajů spojených s těžbou dřeva 

Usn. RM č. 473/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z28/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 450.000 Kč z těžby dřeva z lesa a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 450.000 Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva.  

 

e) Rozpočtové opatření č. 23/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na zajištění 

výstavy šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana 

Usn. RM č. 474/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 94.000 Kč z propagace města a zařazují se 

výdaje do rozpočtu města na rok 2020 ve výši 94.000 Kč na zajištění výstavy šperkaře a 

výtvarníka Jiřího Urbana. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 24/2020 – OMM – přesun finančních prostředků na znalecké ocenění 

na prodej společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

Usn. RM č. 475/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 70.000 Kč z výkupu garáží a zařazují se 

výdaje do rozpočtu města na rok 2020 ve výši 70.000 Kč na znalecké ocenění na prodej 

společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 25/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z programové 

dotace na kulturu a zájmové aktivity na konkrétní příjemce 

Usn. RM č. 476/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 225.000 Kč z programové dotace na kulturu 

a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2020: 

ve výši 60 tis. Kč pro zájmové spolky, 

zařazují se výdaje ve výši 30 tis. Kč pro cizí příspěvkové organizace,  

zařazují se výdaje ve výši 50 tis. Kč pro církve a náboženské společnosti,  

zařazují se výdaje ve výši 35 tis. Kč pro nepodnikající fyzické osoby,  

a zařazují se výdaje ve výši 50 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti. 
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h) Rozpočtové opatření č. 26/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z rezervy pro 

poskytování individuálních dotací na konkrétní příjemce 

Usn. RM č. 477/20 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 145.000 Kč z rezervy pro poskytování 

individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2020 ve výši 90 tis. Kč pro 

zájmové spolky a zařazují se výdaje ve výši 55 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 18/2020 – 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. 478/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 2.392.975 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.  

 

j) Rozpočtové opatření č. 19/2020 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

výkon sociální práce 

Usn. RM č. 479/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 936.325 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2020 pod účelovým znakem 13015. 

 

k) Rozpočtové opatření č. 27/2020 – OFŠ – přesun finančních prostředků na vytvoření 

nespecifikované rezervy pro potřeby města 

Usn. RM č. 480/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 500.000 Kč z platů zaměstnanců včetně 

pojištění a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 500.000 Kč na 

nespecifikovanou rezervu pro potřeby města. 

 

l) Rozpočtové opatření č. 28/2020 – ORÚP – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 

Římskokatolickou farnost Ostrov v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 

Usn. RM č. 481/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 50.000 Kč z plánu programu regenerace 

MPZ, snižují se výdaje o 20.000 Kč u příspěvku pro fyzické nebo právnické osoby Ostrov 

v rámci Programu regenerace MPZ a MPR a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 

ve výši 70.000 Kč na příspěvek pro Římskokatolickou farnost Ostrov v rámci Programu 

regenerace MPZ a MPR. 

 

m) Rozpočtové opatření č. 29/2020 – OFŠ – daň z příjmů právnických osob za rok 2019 

Usn. RM č. 482/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2020: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 716.060 Kč na řádku daň z příjmu 

právnických osob placená městem za rok 2019.  
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n) Rozpočtové opatření č. Z29/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

ochranného materiálu v rámci nouzového stavu z důvodu COVID-19 

Usn. RM č. 483/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z29/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 385.006,13 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 385.006,13 Kč na nákup 

ochranného materiálu v rámci nouzového stavu z důvodu COVID-19. 

 

o) Rozpočtové opatření č. 30/2020 – 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. 484/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 1.800.000 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. 

 

q) Rozpočtové opatření č. Z31/2020 – OKSVS – převod finančních prostředků z FRR a 

navýšení příjmů daně z hazardních her na diskový server a nákup nových PC 

Usn. RM č. 485/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z31/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 150.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje, zařazují se příjmy ve výši 630.000 Kč daně z hazardních her a zvyšují se výdaje 

v rozpočtu na rok 2020 o 780.000 Kč na nákup nového diskového serveru na data úřadu, na 

nákup nových PC a na nákup spotřebního materiál. 

 

 

22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 486/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 14/2020-RD z programu 

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

s panem P. Č. v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 487/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 15/2020-BJ z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní 

K. L. a panem V. H. v předloženém znění. 

 

 

23. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

Usn. RM č. 488/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem FAS-02/2020 z programu finanční 

podpory na obnovu objektů v historickém jádru města Ostrov ve výši 45 956,00 Kč s paní M. 

Ž. v předloženém znění. 

 

 

24. Pohledávky k 30. 4. 2020 

- bez usnesení.  
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25. Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 

Usn. RM č. 489/20 

RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, 

IČO 49753533, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ financovaného 

z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 

Usn. RM č. 490/20 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06, IČO 70891168, zastoupeném 

Mgr. Petr Kubis, hejtmanem Karlovarského kraje (Příjemcem), a Mateřskou školou Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvkovou organizací, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753533, zastoupenou 

Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou (Partnerem), v předloženém znění.  

 

Usn. RM č. 491/20 

RM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem „Souhlasu zřizovatele se zapojením 

základní / mateřské školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové 

a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ pro Mateřskou školu Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, IČO 49753533, dle Pravidel pro žadatele a příjemce.  

 

 

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

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

Usn. RM č. 492/20 

RM doporučuje ZM schválit tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 

Zvyšují se výnosy 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 náklady 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. 

 

 

27. Střednědobý výhled rozpočtu PO 

Usn. RM č. 493/20 

RM schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem 

Ostrov na roky 2021-2022 dle předložených návrhů. 

 

 

28. Žádost MŠ Halasova o předfinancování podpory z programu "Přírodní zahrady" 

Usn. RM č. 494/20 

RM doporučuje ZM poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Ostrov, Halasova 

765, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Výzva č. 7/2019 s názvem „Přírodní 

zahrady“ vyhlášený Státním fondem životního prostředí, dle předloženého návrhu.  

 

 

 

 

 



18 

 

Rozpočtové opatření č. Z30/2020 – OFŠ – převod finančních prostředků z FRR pro MŠ 

Halasova Ostrov na předfinancování projektu výzva č. 7/2019 s názvem Přírodní zahrady, 

vyhlášený Státním fondem životního prostředí formou návratné finanční výpomoci 

Usn. RM č. 495/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z30/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 386.400 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 386.400 Kč pro MŠ Halasova 

Ostrov na předfinancování projektu výzva č. 7/2019 s názvem Přírodní zahrady, vyhlášený 

Státním fondem životního prostředí formou návratné finanční výpomoci. 

 

 

29. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 84-06-04-05 + pronájem části pozemku p. č. 1141/10, k. ú. Velichov 

Usn. RM č. 496/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 84-06-04+05 ze dne 04.04.2006, uzavřené na 

pronájem části pozemku p. č. 1141/10 o výměře 115 m2 v k. ú. Velichov, s panem J. K., r. č. 

xx, bytem Havlíčkův Brod, xx, PSČ 580 01, dohodou ke dni 30.06.2020.  

 

Usn. RM č. 497/20 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1141/10 o výměře 475 m2 v k. ú. Velichov, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, Mgr. B. O., r. č. xx, bytem Písek xx, PSČ 397 

01, za účelem zahrádkářského využití. 

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

usnesení RM Mgr. O., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

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

nad Ohří 

- bod stažen z programu 

 

 

30. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1498/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabelové 

vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 498/20 

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

údržby a  opravy  zařízení   pro  distribuci  elektřiny,   dle  GP  konečného zaměření stavby 

„Ostrov,  KV, ČSD, nádraží_Ostrov, kNN“, č. IE-12-0007333/SOBS VB 01, vymezujícího 

rozsah věcného břemene  –  služebnosti   a   dohody   o   umístění   stavby   na    p. p. č. 1498/5 

v  k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín - 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 metr čtvereční budoucího 

povinného pozemku, zatíženého 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 zaplacení náhrad 

povinnému, ponese oprávněný. 
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31. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Expozice Zámecká zahrada v proměnách 

času 

Usn. RM č. 499/20 

RM schvaluje záměr expozice „Zámecká zahrada v proměnách času“ v prostoru sala terreny 

ostrovského zámku. 

 

Usn. RM č. 500/20 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Expozice Zámecká zahrada v proměnách 

času“ v rámci výzvy č.5 MAS Krušné hory, o.p.s., z Programu rozvoje venkova, Fische F9 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, s předpokládanou celkovou výší 

nákladů 1 500 tis. Kč.  

 

Usn. RM č. 501/20 

RM doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši 1 500 tis. 

Kč, spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu a 

financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou 

realizaci. 

 

Usn. RM č. 502/20 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Expozice Zámecká zahrada v 

proměnách času“ pro podání žádostí o dotaci a realizaci projektu a zajistit finanční prostředky 

v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 503/20 

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 „Expozice Zámecká zahrada v proměnách času“, na který je 

podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č.5 MAS Krušné hory, o.p.s. z Programu rozvoje 

venkova, Fische F9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.  

 

 

32. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Efektivní a moderní Ostrov 

Usn. RM č. 504/20 

RM schvaluje Longlist – Katalog rozvojových projektů 2019 – 2020: vyhodnocení za rok 2019, 

přehled aktuálního plnění za rok 2020 a předběžný návrh na roky 2021+ ve smyslu 

předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 505/20 

RM ukládá příslušným odborům Longlist – Katalog rozvojových projektů aktualizovat 

v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021. 

 

Usn. RM č. 506/20 

RM schvaluje předloženou Koncepci komunikace města Ostrov ve smyslu předloženého 

návrhu. 

 

Usn. RM č. 507/20 

RM schvaluje projekt „Efektivní a moderní Ostrov“ ve smyslu předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 508/20 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 109, 

prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa; specifický cíl 4.1.1 – Optimalizovat procesy a 

postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, 

zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 4.1.2 – Profesionalizovat 

veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 

rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona,  

na projekt „Efektivní a moderní Ostrov“, s maximální celkovou výší nákladů 5 042 500,- Kč 

včetně DPH.  

 

Usn. RM č. 509/20 

RM doporučuje ZM schválit zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 510/20 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Efektivní a moderní Ostrov“ pro 

podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu 

v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 511/20 

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 „Efektivní a moderní Ostrov“, na který je podávána žádost  

o dotaci v rámci výzvy č.109, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa.  

 

 

33. Představení záměru revitalizace areálu bývalých kasáren pro volný čas 

Usn. RM č. 512/20 

RM bere na vědomí záměr revitalizace areálu bývalých kasáren pro volný čas s předpokládanou 

výší výdajů 31 235 550 Kč. 

 

Usn. RM č. 513/20 

RM ukládá příslušným odborům zahájit projektovou přípravu záměru revitalizace areálu 

bývalých kasáren pro volný čas dle předloženého záměru. 

 

 

34. Program regenerace městské památkové zóny - schválení příspěvku Římskokatolické 

farnosti 

Usn. RM č. 514/20 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli Římskokatolické 

farnosti Ostrov na opravu vitrážových oken kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné 

v Ostrově, rej.č. 18069/4-970 ve výši 70 000,- Kč v rámci Programu regenerace Městské 

památkové zóny Ostrov v roce 2020. 

 

 

35. Změna organizačního řádu 

Usn. RM č. 515/20 

RM schvaluje změnu číslo 2/2020 přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s 

platností ke dni 1. 7. 2020. 
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Usn. RM č. 516/20 

RM schvaluje změnu číslo 3/2020 přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s 

platností ke dni 1. 9. 2020. 

 

Usn. RM č. 517/20 

RM ukládá OKSVS zpracovat koncepci správy informačních center města Ostrova. 

 

 

36. Program 4. řádného zasedání ZM 24. 6. 2020 

Usn. RM č. 518/20 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení dohody o ručení mezi Městem Ostrov a společností Komerční banka, a.s. 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 

na období od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2029 

4. Prodej části pozemku p. č. 224/93 o výměře 18 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

5. Program regenerace městské památkové zóny - schválení příspěvku Římskokatolické 

farnosti 

6. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

7. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na sport 

9. Rozpočtová opatření 

10. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

11. Žádost Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace o návratnou 

finanční výpomoc na předfinancování podpory z programu „Přírodní zahrady“ 

12. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

13. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

37. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

Usn. RM č. 519/20 

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

předfinancování výměny původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla pod 

pořadovým číslem NFV-05 s panem J. G. k projektu „Město Ostrov – půjčky na výměnu kotlů“ 

v předloženém znění. 

 

 

38. Informace starosty 

a) Valná hromada Ostrovské teplárenské a.s. 

Usn. RM č. 520/20 

Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, 

a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 393 (dále jen „společnost 

Ostrovská teplárenská, a.s.“), podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ObecZ“): 

 

(a) v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) ObecZ, ve 

smyslu ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a podle bodu 4.1.2.z) a bodu 5.6.2. platných 

stanov r o z h o d l a  tak, že s o u h l a s í  s uzavřením smlouvy o úvěru č. 

99025987596 ve výši 60 000 000,00 Kč s přísl. mezi společností Ostrovská teplárenská, 

a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 

33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako věřitelem, který bude sloužit k 

financování výstavby kotelny na biomasu o výkonu 6MWt, rozšíření skládky paliva, 

nakladač a krytý sklad paliva, v předloženém znění. 

 

(b) podle ustanovení § 102 odst. 1 ObecZ r o z h o d l a  tak, že  

 

• Zastupitelstvu města Ostrova p ř e d k l á d á  ke schválení návrh dohody o ručení 

č. 10000769860 mezi Městem Ostrov, IČO: 00254843, se sídlem 36301 Ostrov, 

Jáchymovská 1, jako ručitelem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 

1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako bankou, 

kterou se Město Ostrov bance zaručuje za společnost Ostrovská teplárenská, a.s. 

jako dlužníka, že za něj splní všechny závazky ze smlouvy o úvěru č. 99025987596 

ve výši 60 000 000,00 Kč s přísl. mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. jako 

dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 

969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako věřitelem, který bude sloužit 

k financování výstavby kotelny na biomasu o výkonu 6MWt, rozšíření skládky 

paliva, nakladač a krytý sklad paliva, pokud dlužník (Ostrovská teplárenská, a.s.) 

řádně a včas nesplní věřiteli (Komerční banka, a.s.) své závazky z uvedené smlouvy 

o úvěru, 

 

• a d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města Ostrova, aby podle ustanovení § 85 písm. 

j) ObecZ a podle ustanovení § 38 odst. 3 písm. d) ObecZ schválilo uzavření dohody 

o ručení č. 10000769860 mezi městem Ostrov jako ručitelem a společností 

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 

45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1360, jako věřitelem v předloženém znění za shora uvedených 

podmínek. 

 

 

39. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                    místostarosta města  

                


