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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 10. února 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,  

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

 

Omluven:      Ing. Vladimír Palivec 

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zakázky malého rozsahu za 4. čtvrtletí 2019 

3. Dotace v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2020 - 

veřejnoprávní smlouvy 

4. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence na rok 2020 - veřejnoprávní smlouvy 

5. Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020 – 2023 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obec přátelská seniorům 

7. Návrh na vydání Změny č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – 

vlečka 

8. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2019 

9. Psí útulek, inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz 

10. a) Zrušení VZ „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní 

třída 797 a 796“ 

b) VZ „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 

796“ zadávací podmínky. 

11. VZMR – " PLÁN ÚSES ORP OSTROV - AKTUALIZACE VYMEZENÍ SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY " - výběr zhotovitele 

12. Staženo z programu 

13. VZ "Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 3. etapa" - schválení 

zadávací dokumentace 

14. VZ "Ostrov, Jáchymovská ulice - Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní - Tesco)" - 

schválení zadávací dokumentace 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 231-14-08-05, spočívající ve změně výměry 

pronajímané části pozemku p. č. 1526 v k. ú. Květnová a ve změně výše nájemného                  

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 274-14-09-19, ve znění pozdějšího dodatku, 

spočívající ve změně výměry pronajímané části pozemku p. č. 1526 v k. ú. Květnová                 

c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 164-04-09-07, spočívající ve změně výměry 

pronajímaného pozemku p. č. 137 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Ukončení NS reg. č. 169-04-09-15 + Pronájem pozemku p. č. 1799 pod stavbou 

garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  



2 

 

e) Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří - Dům kultury 

Ostrov, příspěvková organizace 

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 1. 11. 2012 na Průmyslové zóně 

Ostrov se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

17. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace o 

bezúplatný převod majetku 

18. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení jedné přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 

19. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přijetím 

finančního účelově určeného daru od Nadace ČEZ 

20. Konkursní řízení na místo ředitele škol a školských zařízení 

21. Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkovou organizaci 

22. Souhlas s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvková organizace 

23. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotace z programů Karlovarského kraje 

24. Informace starosty 

a) Zrušení VZ na zpracovatele projektové dokumentace na projekt "Myslivna - 

přestavba na byty" 

b) Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 

města na rok 2020  

c) Redakční rada Ostrovského měsíčníku 

d) Předložení záměru Denního centra Mateřídouška, o.p.s., o provozování denního 

stacionáře a sociálně terapeutických dílen na území města Ostrova 

e) Hybridní pošta 

f) Program 2. řádného zasedání ZM 26. 2. 2020 

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 5, 24d) 

Vedoucí ORÚP k bodům 6 a 7 

IA k bodu 8 

Vedoucí OMIS k bodům 9 až 14, 24a) 

Vedoucí OMM k bodům 15 a 16 

Vedoucí OFŠ k bodům 17 až 23 

Vedoucí OKSVS k bodu 24b), c), e) 

TAJ k bodu 24f) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 71/20 

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

č. 984/19 až 990/19, 1005/19, 1043/19, 1046/19, 1047/19, 1052/19 a z roku 2020 pod č. 7/20 

až 41/20, 46/20, 48/20, 54/20 a 56/20. 

 

 

2. Zakázky malého rozsahu za 4. čtvrtletí 2019 

- bez usnesení.  
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3. Dotace v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2020 - veřejnoprávní 

smlouvy 

Usn. RM č. 72/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 40 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 

2565/23, 158 00  Praha, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - azylové domy, Armáda spásy, Centrum 

sociálních služeb v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 73/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 

2565/23, 158 00  Praha, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – nízkoprahové denní centrum, Armáda spásy, 

Centrum sociálních služeb v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 74/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 30 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 

2565/23, 158 00  Praha, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - noclehárna, Armáda spásy, Centrum sociálních 

služeb v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 75/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s., IČ: 01794710, se sídlem 

Smetanova  447, 357 31  Horní Slavkov, zastoupenou Mgr. Petrem Najmanem, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Usn. RM č. 76/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČ: 

26594307, se sídlem Sokolovská 119/54, 360 05  Karlovy Vary, zastoupenou Petrem 

Končelem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – odborné sociální poradenství. 

 

Usn. RM č. 77/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., IČ: 

26594307, se sídlem Sokolovská 119/54, 360 05  Karlovy Vary, zastoupenou Petrem 

Končelem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – osobní asistence. 
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Usn. RM č. 78/20 

RM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Člověk v tísni, o.p.s., 

IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 

18/5, 360 09  Karlovy Vary, IČ: 25755277, zastoupenou na základě plné moci Janem 

Němečkem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – odborné sociální poradenství. 

 

Usn. RM č. 79/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 20 000 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 

120 00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09  Karlovy Vary, zastoupenou na 

základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Usn. RM č. 80/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 30 000 Kč organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., IČ: 27989364, se sídlem Školní 

737, 357 35  Chodov, zastoupenou Bc. Věrou Bráborcovou, na úhradu nákladů pro rok 2020 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně terapeutické dílny. 

 

Usn. RM č. 81/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Farní charita Aš, IČ: 64839991, se sídlem Mikulášská 9/21, 352 01  

Aš, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – azylové domy, Domov sv. Zdislavy pro matky 

s dětmi v tísni v Aši. 

 

Usn. RM č. 82/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – denní stacionáře, Denní 

stacionář pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech.  

 

Usn. RM č. 83/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – azylové domy, Domov pro 

matky s dětmi v tísni Karlovy Vary. 

 

Usn. RM č. 84/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 15 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domy na půl cesty, Dům na půl 

cesty sv. Josefa v Karlových Varech. 
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Usn. RM č. 85/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně terapeutické dílny 

Karlovy Vary.  

 

Usn. RM č. 86/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 20 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 10  

Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – odborné sociální poradenství.  

 

Usn. RM č. 87/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 20 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 10  

Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Usn. RM č. 88/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 10  

Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – terénní programy. 

 

Usn. RM č. 89/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Raná péče KuK, z.ú., IČ: 29109663, se sídlem Tomanova 2645/5, 

301 00  Plzeň, zastoupenou Mgr. Miroslavou Bartošovou, na úhradu nákladů pro rok 2020 

spojených s poskytováním registrované sociální služby - raná péče. 

 

Usn. RM č. 90/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 5 000 Kč organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o., IČ: 70887985, se 

sídlem Pastýřská 771/4, 350 02  Cheb, zastoupenou Bc. Petrou Tomkovou, DiS., na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – raná péče. 

 

Usn. RM č. 91/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Denní centrum Žirafa z.s., IČ: 26990075, se sídlem 

Gagarinova 506/20, 360 01  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Renatou Kunešovou, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – centra denních 

služeb 

 

Usn. RM č. 92/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 275 000 Kč organizaci Domov pro seniory Květinka s.r.o., IČ: 04668448, 

se sídlem Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, zastoupenou Sabinou a Michalem Fialkovými, 

na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – 

domovy pro seniory, Domov pro seniory Květinka s.r.o. 
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Usn. RM č. 93/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 100 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

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

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 

pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně. 

 

Usn. RM č. 94/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 1 225 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

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

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 

pokojného stáří Ostrov. 

 

Usn. RM č. 95/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem 

Blahoslavova 659/18, 360 09  Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - telefonická 

krizová pomoc, Linka důvěry. 

 

Usn. RM č. 96/20 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Res vitae, 

z.s., IČ: 69968209, se sídlem Blahoslavova 659/18, 360 09  Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. 

Jiřím Bartošem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované 

sociální služby – odborné sociální poradenství, Manželská, rodinná a občanská poradna 

v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 97/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 1 850 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem 

Blahoslavova 659/18, 360 09  Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - pečovatelská 

služba, pobočka Ostrov. 

 

Usn. RM č. 98/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci Světlo Kadaň z.s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 

1325, 432 01  Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2020 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, Klub Ostrov. 

 

Usn. RM č. 99/20 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Světlo 

Kadaň z. s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, 432 01  Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem 

Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby - terénní programy, Terénní program Karlovarsko. 
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Usn. RM č. 100/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Světlo Kadaň z. s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 

1325, 432 01  Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2020 

spojených s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní program 

Karlovy Vary a přilehlé obce. 

 

Usn. RM č. 101/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 60 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, 

se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - průvodcovské a 

předčitatelské služby, pobočka Ostrov. 

 

Usn. RM č. 102/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 50 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, 

se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pobočka Ostrov. 

 

Usn. RM č. 103/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 50 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, 

se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociální 

rehabilitace, pobočka Ostrov. 

 

 

4. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb prevence na 

rok 2020 - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 104/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 10 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem 

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

provozních nákladů pro rok 2020 spojených s provozem Humanitárního skladu použitého 

nábytku v Ostrově. 

 

Usn. RM č. 105/20 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

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

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

spojených s provozem Potravinové banky Charity Ostrov v roce 2020. 

 

Usn. RM č. 106/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 70 000 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační a 

hospicové péče, příspěvková organizace, IČ: 69979821, se sídlem Perninská 975, 363 21 

Nejdek, zastoupenou paní Olgou Pištejovou, DiS., na úhradu osobních (mzdových) nákladů pro 

rok 2020 spojených s provozem lůžek dlouhodobé paliativní péče. 
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Usn. RM č. 107/20 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Ostrov ve výši 100 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, 

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

osobních a provozních nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním Dobrovolnické služby 

Tereza ve městě Ostrov. 

 

 

5. Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020 – 2023 

Usn. RM č. 108/20 

RM doporučuje ZM chválit Koncepci seniorské politiky města Ostrov pro období 2020 – 2023. 

  

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obec přátelská seniorům 

Usn. RM č. 109/20 

RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Obec přátelská seniorům 2020“ 

s předpokládanou výší výdajů 1 500 000,- Kč. 

 

Usn. RM č. 110/20 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu v rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 2020“.  

 

Usn. RM č. 111/20 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu žádosti o poskytnutí dotace v rámci soutěže 

„Obec přátelská seniorům 2020“, zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci 

projektu v případě získání dotace na tento projekt a po dobu jednoho roku po ukončení čerpání 

dotace zajistit realizaci aktivit z vlastních zdrojů.  

 

Usn. RM č. 112/20 

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

a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o neinvestiční dotaci  

ze státního rozpočtu v rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 2020“.  

 

 

7. Návrh na vydání Změny č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – 

vlečka 

Usn. RM č. 113/20 

RM doporučuje ZM v souladu s § 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 171 a 

následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vydat Změnu č. 8 Regulačního plánu části 

města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka formou opatření obecné povahy. 

 

Usn. RM č. 114/20 

RM ukládá odboru RÚP předložit Zastupitelstvu města materiál týkající se vydání Změny č. 5 

Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka. 
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8. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2019 

Usn. RM č. 115/20 

RM bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 předkládanou 

ministerstvu financí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  

 

 

9. Psí útulek, inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz 

Usn. RM č. 116/20 

RM souhlasí s navýšením příkazní odměny za zajištění správy a provozu městského útulku pro 

psy o inflaci roku 2019 s účinností od 1. 2. 2020 ze současné měsíční částky 16.755,00 Kč na 

nově upravenou měsíční částku 17.224,00 Kč.  

 

 

10 a) Zrušení VZ „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 

797 a 796“ 

Usn. RM č. 117/20 

RM na základě informací ruší Veřejnou zakázku  „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově 

v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796“ 

 

10 b) VZ „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796“ 

zadávací podmínky 

Usn. RM č. 118/20 

RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov (schválené 

usnesením Rady města Ostrov č. 997/18 dne 19.11.2018) z čl. VI. Postupy pro zadávání 

VZMR bodu 4. malá zakázka bez uveřejnění ke stavbě „Nová pracoviště Městské policie v 

Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796“.  
 

 

Usn. RM č. 119/20 

RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Nová pracoviště Městské policie v 

Ostrově v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 “ formu zadání veřejná zakázka 

malého rozsahu bez uveřejnění a schvaluje výběr dodavatelů. Kritériem pro hodnocení 

nabídek bude nejnižší nabídková cena.  
 

 

11. VZMR – " PLÁN ÚSES ORP OSTROV - AKTUALIZACE VYMEZENÍ SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY " - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 120/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku " PLÁN ÚSES ORP OSTROV - AKTUALIZACE 

VYMEZENÍ SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY " dodavateli s nabídkou č. 1 – Ing. 

Lubor Smejtek, Borovanská 3387/4, 143 00 Praha, IČ 71526226 s nabídkovou cenou 895 

000,00 Kč bez DPH (není plátce DPH) jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  

 

 

12. Staženo z programu 
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13. VZ "Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 3. etapa" - schválení zadávací 

dokumentace 

Usn. RM č. 121/20 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, 

Palackého – 3. etapa“ zadávací řízení formou Zjednodušeného podlimitního řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. 

Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

14. VZ "Ostrov, Jáchymovská ulice - Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní - Tesco)" - 

schválení zadávací dokumentace 

Usn. RM č. 122/20 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klid 

(úsek Hlavní – Tesco)“ zadávací řízení formou Zjednodušeného podlimitního řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. 

Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 231-14-08-05, spočívající ve změně výměry pronajímané 

části pozemku p. č. 1526 v k. ú. Květnová a ve změně výše nájemného                  

Usn. RM č. 123/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 231-14-08-05 ze dne 04.08.2014, uzavřené s L. 

Š., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na pronájem části pozemku p. č. 1526 o výměře cca 

672 m2, v k. ú. Květnová, za účelem zahrádkářského využití, na dobu neurčitou, spočívající ve 

změně výměry pronajímané části pozemku, a to z původní výměry 672 m2 na současnou část o 

výměře 835 m2, z důvodu nápravy stavu, s účinností od 01.03.2020, a ve snížení výše 

nájemného z pozemku, a to z původních 2,37 Kč/m2/rok na 1,20 Kč/m2/rok, s účinností od 

01.01.2021.  

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

usnesení RM panu L. Š., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 274-14-09-19, ve znění pozdějšího dodatku, spočívající ve 

změně výměry pronajímané části pozemku p. č. 1526 v k. ú. Květnová                 

Usn. RM č. 124/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 274-14-09-19 ze dne 17.09.2014, ve znění 

pozdějšího dodatku, uzavřené s paní A. S., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na pronájem 

části pozemku p. č. 1526  o výměře cca 610 m2 v k. ú. Květnová, za účelem zahrádkářského 

využití, na dobu neurčitou, spočívající ve změně výměry pronajímané části pozemku, a to 

z původní výměry 610 m2 na současnou část o výměře 447 m2, s účinností od 01.03.2020, s tím, 

že nájemné z pozemku, i z pozemku pod stavbami zůstává nezměněno. 

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

doručení tohoto usnesení RM paní A. S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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c) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 164-04-09-07, spočívající ve změně výměry pronajímaného 

pozemku p. č. 137 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 125/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 164-04-09-07 ze dne 01.09.2004 uzavřené 

s panem J. Č., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na pronájem pozemku st. p. č. 1798 o 

výměře 24 m2 pod stavbou garáže v SJM manželů Č. J., r. č. xx, a A., r. č. xx, a části pozemku 

p. č. 137 o výměře 55 m2 za účelem přístupu do stavby garáže a údržby oplocení, vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, spočívající ve změně výměry pronajímaného pozemku p. 

č. 137, a to z původní výměry části pozemku 55 m2 na současnou výměru 155 m2, s účinností 

od 01.03.2020.  

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

doručení tohoto usnesení RM panu J. Č., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

d) Ukončení NS reg. č. 169-04-09-15 + Pronájem pozemku p. č. 1799 pod stavbou garáže v k. 

ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 126/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 169-04-09-15 ze dne 01.09.2004, uzavřené 

na pronájem pozemku st. p. č.  1799 výměře 34 m2 pod stavbou garáře ve vlastnictví třetí osoby 

a na pronájem části pozemku p. č. 137 o výměře 100 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem 

L. B., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, dohodou ke dni 29.02.2020.  

 

Usn. RM č. 127/20 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1799 o výměře 34 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví pana J. F., r. č. xx, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu J. F., 

r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM panu J. F., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

e) Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří - Dům kultury Ostrov, 

příspěvková organizace 

Usn. RM č. 128/20 

RM schvaluje výpůjčku části zábradlí v levém oblouku (směrem z města), na pozemku p. č. 

2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 1 ks reklamního banneru o výměře cca 5 x 

1 m s upoutávkou na akci Regionbeat, na dobu určitou od 10.02.2020 do 20.03.2020, Domu 

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, IČ 005 20 136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 

Ostrov. 

 

 

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 1. 11. 2012 na Průmyslové zóně 

Ostrov se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

Usn. RM č. 129/20 

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi nemovitosti reg.č. 331-12-11-22, 

uzavřené dne 1.  11. 2012 se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o., se sídlem Víta Nejedlého 

1471, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 242 80 615, v předloženém znění.  
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17. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace o bezúplatný 

převod majetku 

Usn. RM č. 130/20 

RM souhlasí s bezúplatným převodem majetku atletického stadionu z majetku Základní školy 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace do majetku Města Ostrov. 

 

 

18. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení jedné přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 

Usn. RM č. 131/20 

RM souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 v Základní škole  

a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. 

 

 

19. Žádost Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přijetím finančního 

účelově určeného daru od Nadace ČEZ 

Usn. RM č. 132/20 

RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 30 000,00 Kč od Nadace ČEZ 

– podpora regionů 2020 pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvkovou organizaci, na honoráře 

pro přednášející/účinkující. 

 

 

20. Konkursní řízení na místo ředitele škol a školských zařízení 

Usn. RM č. 133/20 

RM vyhlašuje konkursní řízení na  ředitelku/ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrov  

Myslbekova 966, příspěvkové organizace. 

 

Usn. RM č. 134/20 

RM souhlasí s předloženým postupem k aplikaci vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, v podmínkách obce jako zřizovatele škol a 

školských zařízení. 

 

 

21. Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkovou organizaci 

Usn. RM č. 135/20 

RM souhlasí s přijetím sponzorského věcného daru v reprodukční pořizovací ceně v celkové 

výši 29 900,00 Kč. 

 

 

22. Souhlas s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvková organizace 

Usn. RM č. 136/20 

RM dává Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizaci souhlas s přijetím 

věcných darů v celkové pořizovací hodnotě 82 000,00 Kč v rámci Krajského akčního plánu 1 

v Karlovarském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476. 
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23. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádostí o 

dotace z programů Karlovarského kraje 

Usn. RM č. 137/20 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  

o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci FOH v roce 2020. 

 

Usn. RM č. 138/20 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  

o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 

v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji v roce 2019.   

 

Usn. RM č. 139/20 

RM dává Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  

o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit v roce 2019.  

 

 

24. Informace starosty 

a) Zrušení VZ na zpracovatele projektové dokumentace na projekt "Myslivna - přestavba na 

byty" 

Usn. RM č. 140/20 

RM na základě upřesnění a pochybení v zadání ruší Veřejnou zakázku na Projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro realizaci stavby na stavbu 

"Myslivna – přestavba na byty". 

 

 

b) Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 

rok 2020  

Usn. RM č. 141/20 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města na rok 2020 s Fotbalovém klubem Ostrov, z.s. se sídlem Ostrov, U Nemocnice 

1202, 363 01, IČO 476 99 264, zastoupeným panem Ing. Pavlem Bursíkem, na zajištění 

fungování a rozvoje fotbalového stadiónu ve výši 839 000,-- Kč v předloženém znění.  

 

 

Usn. RM č. 142/20 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města na rok 2020 s Atletikou Ostrov, z.s. se sídlem Bezručova 342, 363 01 Ostrov, 

IČO 080 80 151, zastoupenou paní Mgr. Evou Zekuciovou, na zajištění fungování a rozvoje 

atletického stadiónu ve výši 1 138 339,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. RM č. 143/20 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města na rok 2020 s První Krušnohorskou o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 

1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 2429497, zastoupenou Miroslavem Račkem, na 

úpravu lyžařských běžeckých stop a turistických tras v Krušných horách v roce 2020 ve výši 

100 000,-- Kč v předloženém znění.  
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Usn. RM č. 144/20 

RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města na rok 2020 s Vladimírem Suchanem, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy 

Vary, PSČ 360 01, IČO 15717186, na kulturní léto v Ostrově 11.7.2020 a 8.8.2020 ve výši  

250 000,-- Kč v předloženém znění.  

 

c) Redakční rada Ostrovského měsíčníku 

Usn. RM č. 145/20 

RM schvaluje „Statut Redakční rady Ostrovského měsíčníku“, „Statut šéfredaktora 

Ostrovského měsíčníku“ a „Pravidla pro jmenování členů redakční rady Ostrovského 

měsíčníku“.  

 

Usn. RM č. 146/20 

RM odvolává redakční radu Ostrovského měsíčníku ve složení: Mgr. Lenka Bardová,  

Mgr. Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká, Ing. Josef Macke, Mgr. Jana Múčková. 

 

Usn. RM č. 147/20 

RM schvaluje redakční radu Ostrovského měsíčníku ve složení: Mgr. Jana Lukášová,  

Zuzana Janecká, Ing. Josef Macke, Mgr. Jana Múčková, Jaroslav Vyčichlo. 

 

d) Předložení záměru Denního centra Mateřídouška, o.p.s., o provozování denního stacionáře 

a sociálně terapeutických dílen na území města Ostrova 

Usn. RM č. 148/20 

RM doporučuje ZM vydat vyjádření o tom, že město považuje zřízení služby Denní stacionář 

a Sociálně terapeutické dílny na území města Ostrov za potřebné a bude se podílet na 

spolufinancování těchto služeb z rozpočtu města v rámci Programu podpory a rozvoje 

sociálních služeb.  

 

e) Hybridní pošta 

Usn. RM č. 149/20 

RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytování služeb s firmou Zelená pošta CZ s.r.o. 

v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 

 

f) Program 2. řádného zasedání ZM 26. 2. 2020 

Usn. RM č. 150/20 

Program: 

1. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obec přátelská seniorům 

2. Návrh na vydání Změny č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – 

vlečka 

3. Schválení podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt Klášterní slavnosti 

4. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města 

na rok 2020  

5. Dotace v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2020 - 

veřejnoprávní smlouvy 

6. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence na rok 2020 - veřejnoprávní smlouvy 

7. Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020 – 2023 
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8. Předložení záměru Denního centra Mateřídouška, o.p.s., o provozování denního 

stacionáře a sociálně terapeutických dílen na území města Ostrova 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 1. 11. 2012 na Průmyslové zóně 

Ostrov se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

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

        starosta města         místostarosta města   

 


