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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 22. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 23. listopadu 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. Sportovní hřiště u „Kulaté báby“ v Ostrově – Dohoda o narovnání 

3. Ostrov - Bezpečné přecházení - dodatečné stavební práce 

4. Ostrov, Jáchymovská ulice - Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní - Tesco) - změna 

termínu dokončení a dodatečné stavební práce 

5. Servisní smlouva na činnosti spojené se zajišťováním servisu a údržby technologie pro 

měření úsekové rychlosti ve Stráži nad Ohří 

6. Mimořádná přidělení bytů 

7. Obytný soubor Klášter – žádosti o byty 

8. Odborů čp. 612 – žádost o byt 

9. Žádosti o byty – doplnění pořadníků 

10. Dodatek č. 15 k Pravidlům pro hospodaření byty v majetku města (pozastavení příjmu 

žádostí o byty 2+1, 3+1 a 4+1) 

11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

12. Žádost o odklad plateb nájemného v souvislosti s Covid-19 

13. Informace o přidělených bytech 

14. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Zrušení Usn. RM č. 873/20 ze dne 26.10.2020 + pronájem části pozemku p. č. 

1141/23, k. ú. Velichov 

b) Ukončení NS reg. č. 134-00-06-05 na pronájem části p. č. 48/2 (st. p. č. 48/2) k. ú. 

Dolní Žďár u Ostrova 

c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12, spočívající v dočasném snížení 

nájemného v souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR                      

16. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2936 (proluka) a pozemku p. č. st. 209, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č. p. 48, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

c) Změna Kupní smlouvy reg. č. 339-15-12-10, spočívající v úpravě lhůty pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí 

17. Věcná břemena 
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a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/570 a 224/571 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

18. Rozpočtová opatření 

19. Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2020 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

21. Souhlas s přijetím finančně účelově určeného daru pro mateřské školy v Ostrově 

22. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města  za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2020 

23. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 966, příspěvková organizace od nadace WOMEN FOR WOMEN o.p.s. 

24. Návrh rozpočtu města na rok 2021 – 3. čtení 

25. Střednědobý výhled na léta 2022 – 2023 

26. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace 

27. Schválení Plánu rozvoje sportu města Ostrova 2021-2026 

28. Prodloužení platnosti Programu regenerace městské památkové zóny Ostrov do roku 

2021 

29. Program 6. řádného zasedání ZM 9. 12. 2020 

30. Informace starosty 

a) Informace o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky DK Ostrov a 

jmenování výběrové komise  

b) Obecně závazná vyhláška Města Ostrova č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol 

zřízených městem Ostrov 

c) Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 3/2020, kterou se stanoví školský obvod 

mateřských škol zřízených městem Ostrov 

31. Zprávy z komisí  

 

 

 

Účast: 

Vedoucí OMIS k bodům 2 až 4 

Vedoucí ODS k bodu 5 

Vedoucí OSVZ k bodům 6 až 14 

Vedoucí OMM k bodům 15 až 17 

Vedoucí OFŠ k bodům 18 až 25, 32a) 

Vedoucí ORÚP k bodům 26 až 28 

Vedoucí OKSVS k bodům 29, 31b), c) 

TAJ k bodu 30 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 908/20 

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

č. 346/19 a z roku 2020 pod č. 197/20, 252/20, 588/20, 697/20, 727/20, 764/20, 785/20, 811/20, 

813/20, 815/20, 816/20, 831/20, 847/20 až 850/20, 852/20 až 859/20, 862/20, 864/20, 869/20 

až 871/20, 877/20, 880/20, 882/20 až 884/20, 886/20, 891/20 až 896/20, 902/20 a 907/20. 
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2. Sportovní hřiště u „Kulaté báby“ v Ostrově – Dohoda o narovnání 

Usn. RM č. 909/20 

RM souhlasí s předloženou „Dohodou o narovnání“ mezi Městem Ostrov, IČO: 00254843 a 

firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638 ve věci Smlouvy o dílo reg. č. 247-

20-07-14 ze dne 14. 7. 2020 na realizaci stavby „Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově“.  

 

 

3. Ostrov - Bezpečné přecházení - dodatečné stavební práce 

Usn. RM č. 910/20 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 253-20-07-16 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Ostrov – Bezpečné přecházení“ navyšuje o 

46 006,18 Kč včetně 21% DPH. 

 

Usn. RM č. 911/20 

RM ukládá OMIS dokočit aktualizaci pasportu kabelové televice a uložených chrániček do 

konce března 2021. 

 

 

4. Ostrov, Jáchymovská ulice - Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní - Tesco) - změna termínu 

dokončení a dodatečné stavební práce 

Usn. RM č. 912/20 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 na dodatečné 

stavební práce, kterými se celková cena stavby „Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy 

v klidu (úsek Hlavní – Tesco)“ ponižuje o 26 396,13 Kč včetně 21% DPH, a kterým se mění 

termín dokončení stavby do 15. 12. 2020. 

 

 

5. Servisní smlouva na činnosti spojené se zajišťováním servisu a údržby technologie pro 

měření úsekové rychlosti ve Stráži nad Ohří 

Usn. RM č. 913/20 

RM schvaluje Servisní smlouvu na zajišťování servisu a údržby technologie úsekového měření 

ve Stráži nad Ohří a pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše jejím podpisem. 

 

 

6. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 914/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v domech pro nízkopříjmové osoby v Ostrově pí. 

Vendule Voslařové.  

 

Usn. RM č. 915/20 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v domech pro nízkopříjmové osoby v Ostrově 

p. Zdeňku Flídrovi.  

 

Usn. RM č. 916/20 

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

Kolkovi.  

 

Usn. RM č. 917/20 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově p. Jiřímu Molnárovi. 
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7. Obytný soubor Klášter – žádosti o byty 

Usn. RM č. 918/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov o 

tyto žadatele: Jan Kolman a Olga Bradáčová, David Poledníček. 

 

Usn. RM č. 919/20 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov 

o žadatele: Vladimír Demeter. 

 

 

8. Odborů čp. 612 – žádost o byt 

Usn. RM č. 920/20 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk na čp. 612/7 v ul. Odborů v Ostrově p. Jiřímu 

Pečinkovi na dobu 12 měsíců.  

 

 

9. Žádosti o byty – doplnění pořadníků 

Usn. RM č. 921/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+kk a 1+1 v Ostrově o tyto žadatele a v tomto 

pořadí: Dagmar Formánková, Jan Szarka, Lukáš Vaníček, Kristina Havlíčková, Václav 

Kubíska, Václav Doležal, Jana Alexyová. 

 

Usn. RM č. 922/20 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+kk a 1+1 v Ostrově o žadatele: Kerstin 

Grajcárová, Vladimíra Dudová, Monika Píchová-Hánová, Dominika Vrábelová, Václav Palma, 

Anna Holovničová. 

 

Usn. RM č. 923/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 2+1 v Ostrově o tyto žadatele v tomto pořadí: 

Roman Surmaj a Helena Adamová, Dagmar Formánková, Jitka Mižigárová a Venelin 

Margaritov Arahangelov, Věra Gregorová a Karolina Žigová, Alena Stachová a Jan Hanzlík. 

Růžena Jurašková, Jarmila Gloserová, David Petr a Michaela Hrnková, Josef Bartko a Valéria 

Slepčiková, Monika Trňanová, David Poledníček, Ján Horváth, Marcela Malinová, Jiří 

Pečinka. 

 

Usn. RM č. 924/20 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 2+1 v Ostrově o žadatele: Libuše Šilhová, 

Helena Durdoňová, Marta Jakubová a Matěj Jakub, Václav Palma, Naděžda Lacková a Pavel 

Doležal. 

 

Usn. RM č. 925/20 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 3+1 a 4+1 v Ostrově o tyto žadatele a v tomto 

pořadí: Irena Bílá, Jan Horváth, Vlasta Godžová a Robert Grondzár, Monika a Martin 

Těšínských, Alena Stachová a Jan Hanzlík, Marie a Vladimír Pavlíkovi, David Petr a Michaela 

Hrnková, Zdeněk Ratajčák a Kateřina Večeřová, Monika Trňanová, David Poledníček, Martin 

Ledecký a Pavlína Píchová. 

 

Usn. RM č. 926/20 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 3+1 a 4+1 v Ostrově o žadatele: Nikola Kroková 

a Jan Zárybnický, Monika Želazková, Marta Jakubová a Matěj Jakub, Ján Horváth. 
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10. Dodatek č. 15 k Pravidlům pro hospodaření byty v majetku města (pozastavení příjmu 

žádostí o byty 2+1, 3+1 a 4+1) 

- bez usnesení 

 

 

11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

Usn. RM č. 927/20 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Hornická 618/12 v Ostrově s pí. 

Andreou Jarkovskou. 

 

 

12. Žádost o odklad plateb nájemného v souvislosti s Covid-19 

Usn. RM č. 928/20 

RM nesouhlasí s odkladem nájmu k bytu Brigádnická 708/8 v Ostrově dle usnesení RM č. 

291/20.  

 

 

13. Informace o přidělených bytech 

- bez usnesení.  

 

 

14. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 929/20 

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 Nikolu Adama Vaníka, zastoupeného panem Jiřím Vaníkem, 

ve výši 8.000 Kč. 

 

 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Zrušení Usn. RM č. 873/20 ze dne 26.10.2020 + pronájem části pozemku p. č. 1141/23, k. ú. 

Velichov 

Usn. RM č. 930/20 

RM schvaluje zrušení usnesení č. 873/20 ze dne 26.10.2020, kterým byl schválen pronájem 

části pozemku p. č. 1141/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Velichov, na dobu neurčitou, za 

nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, manželům Jackivovým, Jaromírovi, r. č. 580918/0300, a 

Lence, r. č. 635606/0029, oba bytem Ostrov, Lidická 1351, PSČ 363 01, za účelem 

zahrádkářského využití, a to z důvodu změny katastrálního operátu. 

 

Usn. RM č. 931/20 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1141/23  o výměře cca 150 m2 v k. ú. Velichov, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, manželům Jackivovým, Jaromírovi, r. 

č. 580918/0300, a Lence, r. č. 635606/0029, oba bytem Ostrov, Lidická 1351, PSČ 363 01, za 

účelem zahrádkářského využití. 

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

tohoto usnesení manželům Jackivovým, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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b) Ukončení NS reg. č. 134-00-06-05 na pronájem části p. č. 48/2 (st. p. č. 48/2) k. ú. Dolní 

Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 932/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 134-00-06-05 ze dne 31.05.2000, uzavřené 

mezi společností AGRO TRAVEL, spol. s r.o., IČO 006 68 281, se sídlem Dolní Žďár 28, 363 

01 Ostrov, a městem Ostrov, IČO 00254843, se sídlem Ostrov, Klínovecká 1204, PSČ 363 20 

(dnes 36301 Ostrov, Jáchymovská 1), na pronájem části pozemku p. č. 48/2 (dnes st. p. č. 48/2) 

o výměře 5 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, za účelem umístění tabule Městského informačního 

systému s orientačním plánem města Ostrov („MIOS“), dohodou ke dni 31.12.2020.  

 

c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12, spočívající v dočasném snížení nájemného 

v souvislosti vyhlášením nouzového stavu vládou ČR                      

Usn. RM č. 933/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 203-08-08-12 ze dne 01.08.2008, uzavřené 

s Mgr. Liborem Bílkem, r. č. 690401/1884, trvale bytem Ostrov, Mánesova  1200, PSČ 363 01 

(v NS původně bytem Ostrov, Horská 844, PSČ 363 01), na pronájem části pozemku p. č. 

224/93 o výměře 30 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění mobilního stánku                           

s občerstvením, spočívající v dočasném snížení finančního plnění v adekvátní výši 3 630,00 

Kč, odpovídající slevě z nájemného ve výši 25% za období od 12.03.2020 do 11.06.2020,                    

v důsledku vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR z důvodu pandemie koronavirové infekce                             

a po dobu bezprostředně následující.  

Pokud nebude dodatek k nájemní smlouvě uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne 

doručení tohoto usnesení RM Mgr. Bílkovi, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

 

16. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2936 (proluka) a pozemku p. č. st. 209, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č. p. 48, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 934/20 

RM ruší své usnesení č. 722/20 ze dne 31.8.2020 

 

Usn. RM č. 935/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 2936 o výměře 551 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, za cenu ze Znaleckého posudku č. 3544-83/2019 ve výši 358 150,00 Kč plus hodnota 

příslušenství pozemku (zděné uliční oplocení a vrata) ve výši 75 000,00 Kč, tj. celkem za 433 

150,00 Kč plus DPH v zákonné výši, pokud se na prodej bude vztahovat, společnosti Residence 

Poštovní dvůr s.r.o., IČO  074 83 716, se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 

Praha 1, za účelem výstavby bytového domu pod názvem „Residence Poštovní dvůr“, 

v Ostrově, ulici Staré nám., s podmínkou zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy 

k pozemku p. č. 2936 s plněním funkce veřejného prostranství, a s podmínkou zřízení 

předkupního práva a výhrady zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov, pokud nedojde v období 

od právních účinků vkladu práva na nabyvatele do 6 let k vydání kolaudačního rozhodnutí. 

Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.  

 

Usn. RM č. 936/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 209 o výměře 551 m2, jehož součástí je 

stavba občanského vybavení č. p. 48 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za sjednanou kupní cenu 

navrženou kupujícím ve výši 1 450 000,00 Kč plus DPH v zákonné výši, pokud se na prodej 

bude vztahovat, a to na základě současného stavebně-technického stavu, Odborného posouzení 
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stavu konstrukcí objektu č. p. 48 po revizní kontrole mykologie II.2020 a Revizní kontrole 

přístupných konstrukcí krovu a stropu v odkrytých sondách, Lotharovi Hemzáčkovi, r. č. 

742605/1897, trvale bytem Loukovec, Loukovec 71, PSČ 294 11, za účelem výstavby bytového 

domu s nebytovými prostory, v Ostrově, ulici Staré nám., s podmínkou zřízení předkupního 

práva a výhrady zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov, pokud nedojde v období od právních 

účinků vkladu práva na nabyvatele do 6 let k vydání kolaudačního rozhodnutí dle podmínek 

prodeje. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.  

 

b) Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 937/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 205/3 o výměře 326 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří do společného jmění manželů, panu Ing. Vítu Novákovi, RČ: 640730/1505, trvale bytem 

Nádražní 261, 363 01 Ostrov a Mgr. Drahuši Novákové, RČ: 636218/0693, trvale bytem 

Nádražní 261, 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. 

 

c) Změna Kupní smlouvy reg. č. 339-15-12-10, spočívající v úpravě lhůty pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí 

Usn. RM č. 938/20 

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č.1, ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví nemovitých 

věcí reg. číslo 339-15-12-10, ze dne 24.9.2015, a to na prodej pozemku p. č. 2048/7 o výměře 

2 523 m2, uzavřené  mezi Městem Ostrov, IČ: 00254843, se sídlem 36301 Ostrov, Jáchymovská 

1 a p. Lubomírem Dubovým, R.Č: 590911/0570, bytem Ostrov, Odborů 579, PSČ 363 01, 

v předloženém znění. 

 

17. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/570 a 224/571 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

– kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

Usn. RM č. 939/20 

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

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

KV, Krušnohorská, p.p.č. 224/570, kNN“, č. IV-12-0017055/VB1, vymezujícího rozsah 

věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 224/570, 224/571  

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 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.  

 

 

18. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 89/2020 – OŽP – přijaté finanční prostředky z rozpočtu 

Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

Usn. RM č. 940/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 64.282,87 Kč z účelového 

neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2020 

pod účelovým znakem 2009. 
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b) Rozpočtové opatření č. 90/2020 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro dům 

kultury na 52. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Usn. RM č. 941/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 200 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu KÚKK na 52. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 91/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup 

tepelného aerosolového termogenerátoru pro JSDH 

Usn. RM č. 942/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 39.000 Kč z hybridní pošty na radar a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 39.000 Kč na nákup tepelného  

aerosolového termogenerátoru pro JSDH. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z44/2020 – OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské 

školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace na rozšíření zabezpečovacího 

zařízení 

Usn. RM č. 943/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z44/2020: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 168.321 Kč z nařízeného odvodu 

Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 168.321 Kč na rozšíření zabezpečovacího zařízení. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 92/2020 – OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na 

rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro člena JSDH Ostrov 

Usn. RM č. 944/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 11.600 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro člena JSDH 

Ostrov. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 93/2020 – OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na 

vybavení JSDH Ostrov novými prostředky pro komunikaci a spojení 

Usn. RM č. 945/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 96.953 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK na vybavení JSDH Ostrov novými prostředky pro komunikaci a 

spojení. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 94/2020 – OKSVS – přijatý neinvestiční transfer od obce Krásný Les 

na zabezpečování požární ochrany  

Usn. RM č. 946/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2020: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 20.000 Kč z přijatého 

neinvestičního transferu od obce Krásný Les na zabezpečování požární ochrany JSDH. 
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h) Rozpočtové opatření č. 95/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci čp. 

225 Myslivna  

Usn. RM č. 947/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 500.000 Kč z řádku vlečka – lokalita pro 

bydlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města prorok 2020 o 500.000 Kč na rekonstrukci čp. 225 

Myslivna. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 96/2020 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt cesta k dobré škole III pro Mateřskou školu Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 948/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 331.922 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt cesta k dobré škole III pro Mateřskou školu Ostrov, 

Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

j) Rozpočtové opatření č. 97/2020 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt zvýšení kvality výuky III pro Mateřskou školu Ostrov, 

Halasova 765, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 949/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2020: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 333.621 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání projekt zvýšení kvality výuky III pro Mateřskou školu Ostrov, 

Halasova 765, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

 

k) Rozpočtové opatření č. 98/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na svoz a likvidaci 

bioodpadu od občanů města 

Usn. RM č. 950/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 50.000 Kč z řádku regulace stavu holubů ve 

městě a dalších škůdců, snižují se výdaje o 137.000 Kč z nových stání stanovišť kontejnerů na 

odpad a zvyšují se výdaje v rozpočtu města prorok 2020 o 187.000 Kč na svoz a likvidaci 

bioodpadu od občanů města. 

 

 

l) Rozpočtové opatření č. 99/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na údržbu zeleně ve 

městě 

Usn. RM č. 951/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 248.000 Kč z úklidu ploch a sběr papírků ve 

městě, snižují se výdaje o 300.000 Kč z čištění a zimní údržby silnic a zvyšují se výdaje 

v rozpočtu města prorok 2020 o 548.000 Kč na údržbu zeleně ve městě. 
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19. Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2020 

Usn. RM č. 952/20 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2020, kdy celkové příjmy 

města včetně financování činily 464.065 tis. Kč a celkové výdaje města činily 319.328 tis. Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 144.737 tis. Kč.  

 

 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 953/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-6/2020 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s  paní Soňou Vlachovou v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 954/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-7/2020 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 25.000,00 Kč s  paní Petrou Polachovou v předloženém znění. 

 

 

21. Souhlas s přijetím finančně účelově určeného daru pro mateřské školy v Ostrově 

Usn. RM č. 955/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 956/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 957/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, na 

úhradu nákladů na tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 958/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 959/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

 



11 

 

22. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města  za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2020 

Usn. RM č. 960/20 

RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – Mateřské 

školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 

1195, příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace, Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrov, Májová 997, 

příspěvkové organizace, Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, 

Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, Městské knihovny Ostrov, 

příspěvkové organizace, a Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2020 ve výši uvedené v návrhu se změnou uvedenou v 

zápise. 

 

 

23. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 966, příspěvková organizace od nadace WOMEN FOR WOMEN o.p.s. 

Usn. RM č. 961/20 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 3 422 Kč  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 

4, IČO 24231509 pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou 

organizaci, na zaplacení obědové služby poskytované v období od 2. ledna 2021 do 30. června 

2021 ve prospěch 1 nezletilého dítěte. 

 

 

24. Návrh rozpočtu města na rok 2021 – 3. čtení 

Usn. RM č. 962/20 

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2021, kde celkové navrhované příjmy 

města včetně financování činí 444.841 tis. Kč a celkové výdaje města činí 444.841 tis. Kč. 

 

Usn. RM č. 963/20 

RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu města na svých internetových 

stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na 

zasedání zastupitelstva města podle ustanovení § 11 odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

25. Střednědobý výhled na léta 2022 – 2023 

Usn. RM č. 964/20 

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2022 a 2023 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 965/20 

RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání 

na zasedání zastupitelstva města podle ustanovení § 3 odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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26. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace 

Usn. RM č. 966/20 

RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 

Ostrova dle předloženého návrhu a doporučuje souhlasit s předloženou aktualizací 

Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2021 a 

následující. 

 

 

27. Schválení Plánu rozvoje sportu města Ostrova 2021-2026 

Usn. RM č. 967/20 

RM doporučuje ZM schválit Plán rozvoje sportu ve městě Ostrov 2021 – 2026 se změnou 

uvedenou v zápise. 

 

 

28. Prodloužení platnosti Programu regenerace městské památkové zóny Ostrov do roku 2021 

Usn. RM č. 968/20 

RM doporučuje ZM schválit prodloužení stávajícího Programu regenerace Městské památkové 

zóny Ostrov do konce roku 2021.  

 

 

30. Program 6. řádného zasedání ZM 9. 12. 2020 

Usn. RM č. 969/20 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2936 (proluka) a pozemku p. č. st. 209, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č. p. 48, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří   

b) Prodej části pozemku p. č. 224/340 o výměře 8 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří  

c) Prodej části pozemku p. č. 2506/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Prodej pozemku p. č. 640/3 o výměře 119 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

3. Změna Kupní smlouvy reg. č. 339-15-12-10, spočívající v úpravě lhůty pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí 

4. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční 

akce „Ostrov, Květnová – kanalizace II. etapa“ 

5. Rozpočtová opatření 

6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu 

kotlů 

7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

8. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 

9. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2021 

10. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2021 

11. Rozpočet města na rok 2021 

12. Střednědobý výhled na léta 2022 – 2023 

13. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace 

14. Schválení Plánu rozvoje sportu města Ostrova 2021-2026 

15. Prodloužení platnosti Programu regenerace městské památkové zóny Ostrov do roku 

2021 

16. Dodatek č. 1 k smlouvě reg. č. 079-20-03-10 o poskytnutí individuální dotace 
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17. Obecně závazná vyhláška Města Ostrova č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol 

zřízených městem Ostrov 

18. Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 3/2020, kterou se stanoví školský obvod 

mateřských škol zřízených městem Ostrov 

19. Schválení členství města Ostrov ve spolku Porzellanstrasse e. V. – Selb, SRN 

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

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

31. Informace starosty 

a) Informace o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky DK Ostrov a 

jmenování výběrové komise  

Usn. RM č. 970/20 

RM bere na vědomí zrušení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Domu kultury 

Ostrov, příspěvkové organizace se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, IČO: 005 20 136.  

 

Usn. RM č. 971/20 

RM bere na vědomí vyhlášení nového výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele Domu 

kultury Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, IČO: 005 20 136 

a schvaluje výběrovou komisi v tomto složení: Ing. Jan Bureš - starosta města, Ing. Marek 

Poledníček – 1. místostarosta města, Ing. Jitka Samáková – 2. místostarostka města, Ing. Jana 

Punčochářová – tajemnice města, Ing. Alena Novotná, Ph.D. – vedoucí odboru finančního a 

školství, Mgr. Irena Konývková – ředitelka ZUŠ Ostrov a tajemnici komise Gabrielu 

Amstibovskou – referentku  OFŠ. 

 

b) Obecně závazná vyhláška Města Ostrova č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol zřízených 

městem Ostrov 

Usn. RM č. 972/20 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanoví školské 

obvody základních škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol 

zřízených městem Ostrov, v předloženém znění.  

 

c) Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 3/2020, kterou se stanoví školský obvod 

mateřských škol zřízených městem Ostrov 

Usn. RM č. 973/20 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se stanoví školský 

obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov, v předloženém znění.  

 

32. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš      Ing. Marek Poledníček 

 starosta města        místostarosta města             

                


