
1 

 

Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 18. března 2019 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Marek Poledníček, Ing. Petr Nedvěd, 

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

Omluvena:        Ing. Jitka Samáková, 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

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

3. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

4. – staženo z programu 

5. Vyřazení a likvidace majetku města 

6. Občan města roku 2018 

7. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

b) Pronájem části štítu objektu k bydlení č. p. 1322, který je součástí pozemku p. č. st. 

2796 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem umístění reklamních zařízení  

c) Úprava výše nájemného z pozemků v majetku města Ostrov s účinností od 01.04.2019 

d) Pronájem pozemku p. č. st. 1554, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2559/1, 2678/2, 916/3 a 

916/7 k. ú. Ostrov 

 nad Ohří – vodovodní a kanalizační přípojka pro ČSPH UNIPETROL RPA, s.r.o. 

9. Vyřazení a likvidace nákladů vzniklých při převodu pozemků 

10. Plánovací smlouva pro výstavbu části veřejné infrastruktury na Průmyslové zóně Ostrov 

a následný převod stavebních objektů do majetku Města Ostrov 

11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 1180/2 

12. Návrh zadávacích podmínek VZ "Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - 

Vančurova" 

13. Rozpočtová opatření 

14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

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

dotace z programů Karlovarského kraje 

16. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o úpravu ceníku 

17. Konkursní řízení na místo ředitele škol a školských zařízení 

18. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

19. Žádost Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, o nařízený odvod 

z FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 

20. Žádost Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizace, o nařízený odvod z FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 
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21. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením ZŠ do programu OP VVV - MŠMT - Implementace strategie digitálního 

vzdělávání II 

22. Staženo z programu 

23. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice" - výběr 

dodavatele 

24. Vyřazení Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Městské lesy 

Ostrov 2008-2017 

25. Jmenování vedoucího OMIS 

26. Informace starosty 

27. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OKSVS k bodům 2 až 6 

Vedoucí OMM k bodům 7 až 10 

Vedoucí OSMM k bodům 11 a 12 

Vedoucí OFŠ k bodům 13 až 22 

Vedoucí OI k bodu 23 

Vedoucí OŽP k bodu 24 

TAJ k bodu 25 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 208/19 

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

č. 957/18, 1013/18 a z roku 2019 pod č. 1/19, 29/19, 36/19, 37/19, 55/19, 111/19, 121/19, 

155/19, 157/19, 158/19, 161/19, 167/19, 183/19, 185/19 až 188/19, 195/19, 196/19, 198/19, 

199/18, 201/19, 203/19, 207/19 a převádí usnesení č. 816/18 a 154/19 z odboru SVZ na odbor 

SMM.   

 

Usn. RM č. 209/19 

RM schvaluje podání žádosti o vydání opatření obecné povahy dle ust. § 33d zákona č. 

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a pověřuje místostarostku Ing. Jitku Samákovou 

podpisem a podáním této žádosti. 

 
 

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

Oblast kultury a zájmových aktivit – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 210/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 211/19 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Český 

rybářský svaz z. s., místní organizace Ostrov se sídlem Jáchymovská 175, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 18229646, zastoupený Vladimírem Vaňoučkem.  
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Usn. RM č. 212/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 213/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 

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. 214/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 215/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 216/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 12 000,00 

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

s pořádáním akce Jarní zpívání s příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, příspěvkovou 

organizací Karlovarského kraje, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

49753771, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 

 

Usn. RM č. 217/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 50 000,00 

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

s účastí studentů na Pražském studentském summitu, přeshraniční spolupráci se školami ve 

Spolkové republice Německo, Gymnaziáles pro Gymnázium Ostrov, příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753771, 

zastoupené Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 

 

Usn. RM č. 218/19 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Vlastu 

Jakoubkovou, bytem Družební 1324, Ostrov, PSČ 363 01.  

 

Usn. RM č. 219/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 15 000,00 

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

s pořádáním akce Tour de Kolečko s panem Vladimírem Křížem, nar. 09.12.1969, bytem Na 

Valech 762, Jáchymov, PSČ 362 51. 
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Usn. RM č. 220/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 15 000,00 

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

s obnovou klubového kolejiště a elektronikou na 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. 221/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 

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. 222/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 

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

spořádáním akcí Kytička pro maminku, Michaelská pouť, 24. předvánoční setkání seniorů  

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

zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou.   

 

Usn. RM č. 223/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 

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

s činností spolku s ORBIS PICTUS – OSTROV z. s., se sídlem Seifertova 649, Ostrov, PSČ 

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

 

Usn. RM č. 224/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 225/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30 000,00 

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

s pořádáním 6. ročníku „Běh s čelovkou“ se spolkem Pomáhej SRDCEM, z. s., sídlem  

U Porcelánky 1052, Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený paní Michaelou 

Valentovou. 

 

Usn. RM č. 226/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 13 000,00 

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

s mezinárodními závody se spolkem Radioklub OK1KAD Ostrov z. s., se sídlem S.K. 

Neumanna 991, Ostrov,  PSČ 363 01, IČO 66362601, zastoupený Petrem Langmüllerem.  
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Usn. RM č. 227/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 228/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 229/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 

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

s podporou mimoškolní činnosti pro děti s Marií Rondevaldovou, se sídlem Masarykova 698, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 61795461. 

 

Usn. RM č. 230/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 45 000,00 

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

pořádáním akcí Ostrovské varhanní jaro, Kulturní rok, Vánoce 2019 s Římskokatolickou 

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

Mgr. Markem Bonaventurou Hricem.  

 

Usn. RM č. 231/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30 000,00 

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

Poučme se z cizích chyb, Společně k cíli s hasiči se SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Ostrov, se sídlem Karlovarská 1342, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18228984, zastoupeného 

Milanem Kunou.  

 

Usn. RM č. 232/19 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro SKK Ostrov 

z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou 

Hejhalovou.   

 

Usn. RM č. 233/19 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Služby pro 

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

Hronovou Hlůžkovou DiS.   

 

Usn. RM č. 234/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 
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Usn. RM č. 235/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30 000,00 

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

TyfloArt aneb Tvoříme jinými smysly s TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem 

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

 

Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 236/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

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

spojených s pořádáním akce Rockový Ostrov 2019 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem 

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

 

Usn. RM č. 237/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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 2019 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. 238/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

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

hornohradskou kulturní sezónu 2019 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, 

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

 

Usn. RM č. 239/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

výši 50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s kulturními, sportovními a společenskými akcemi pro osoby se zrakovým 

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

Kysibelská 602, Karlovy Vary, PSČ 360 09, IČO  65399447, zastoupenou Mgr. Pavlem 

Poláškem. 

 

Usn. RM č. 240/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

výši 10 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Prima rok 2019 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., se sídlem 

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

 

Usn. RM č. 241/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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, návštěvy 

divadelních a hudebních představení, Diaporadna a provoz kanceláře se Svazem diabetiků ČR, 

pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, 

zastoupený Juditou Ilkovou. 
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Usn. RM č. 242/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 

 

Usn. RM č. 243/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 

 

Usn. RM č. 244/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 

 

Oblast sportu – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 245/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 246/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 247/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 

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

s činností spolku AquaViva z. s., se sídlem Úvalská 607 , Karlovy Vary, PSČ 360 09, IČO 

03570517, zastoupený Jaroslavou Matouškovou.  

 

Usn. RM č. 248/19 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Snow Rockets 

z. s., se sídlem Vaňkova 120, Klatovy, PSČ 339 01, IČO 4111567, zastoupený Petrem 

Bohůnkem.  

 

Usn. RM č. 249/19 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 
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Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 250/19 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 

pro City Triathlon Karlovy Vary z. s., se sídlem Šmeralova 320, Karlovy Vary, PSČ 36005, 

IČO 27011186, zastoupený Vladimírem Malým.  

 

Usn. RM č. 251/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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 Jiřím Čechmanem. 

 

Usn. RM č. 252/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 

 

Usn. RM č. 253/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 254/19 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 

pro První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 

360 01, IČO 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem Račkem. 

 

Usn. RM č. 255/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a 25 000,00 Kč na krasobruslařský závodem o Pohár města Ostrova 

s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, 

zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 

 

Usn. RM č. 256/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

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

spojených s přípravou a účastí na MČR 2019 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. 257/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

výši 295 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním závodu Běh 17. Listopadu a Memoriálu M. 

Kitzbergera se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem Školní 231, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupený Miroslavem Faktorem. 
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Usn. RM č. 258/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 259/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 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. 

 

 

Usn. RM č. 260/19 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve 

výši 100 000,00 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. 

 

 

3. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

Usn. RM č. 261/19 

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

2019 ve výši 85 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz 

odchytové služby a následnou péči o zvířata pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem 

Horní Žďár 50, Ostrov, PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 

 

 

4. - staženo z programu 

 

 

5. Vyřazení a likvidace majetku města 

Usn. RM č. 262/19 

RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci zastaralé a 

nefunkční výpočetní techniky a zařízení z evidence majetku města Ostrov, dle předložených 

návrhů. 

 

 

6. Občan města roku 2018 

Usn. RM č. 263/19 

RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2018“ paní Mgr. Andree Burešové za 

dlouholeté úspěšné vedení tanečního souboru Mirákl a rovněž za vynikající výsledky a 

prezentaci města nejen v naší republice, ale také v zahraničí.  
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7. Pronájmy, výpůjčky 

c) Úprava výše nájemného z pozemků v majetku města Ostrov s účinností od 01.04.2019 

Usn. RM č. 264/19 

RM souhlasí s úpravou minimálního nájemného z pronájmu pozemků ve vlastnictví města 

Ostrov, s účinností od 01.04.2019, pro celé území města Ostrov (Ostrov a jeho místní části): 

 

A. Nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce: 

1. využívaných pouze pro sekání trávy                         0,12 Kč/m2/rok 

s podmínkou, že tráva bude sekána na celém pozemku 

2. využívaných pro zahrádkářský účel                           1,80 Kč/m2/rok 

s výjimkami: 

a) v zahrádkářských koloniích v k. ú. Ostrov nad Ohří           1,20 Kč/m2/rok 

b) mimo k. ú. Ostrov nad Ohří, pokud jsou prosté všech staveb postavených bez stavebního 

    povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním            1,20 Kč/m2/rok 

3. pozemky pod garážemi a jinými stavbami            7,00 Kč/m2/rok 

4. v ostatních případech výši nájemného až do výše maximální povolené ceny stanoví 

rada města. 

 

B. Nájemné z pozemků sloužících pro účely podnikání nájemce: 

bude činit minimálně 10 % z ceny určené odborným odhadem, a jeho konkrétní výši stanoví 

rada majetku města. 

Pro všechny pronájmy pozemků platí zásada, že na pozemcích smí být umístěny pouze stavby 

postavené v souladu se stavebním povolením či ohlášením. 

 

a) Pronájem části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

Usn. RM č. 265/19 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 376/1 o výměře cca 570 m2 v k. ú. Vykmanov 

u Ostrova, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, Ing. Alexandrovi Fousovi,                 

r. č. 650919/0897, bytem Merklín, Oldřiš 23, PSČ 363 01, za účelem zahrádkářského využití                 

a přístupu k nemovitým věcem ve vlastnictví nájemce. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Ing. Alexandrem Fousem, se sjednává s rozvazovací 

podmínkou 60 dnů. Pokud nebude smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení tohoto 

usnesení RM Ing. Fousovi, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem části štítu objektu k bydlení č. p. 1322, který je součástí pozemku p. č. st. 2796 

v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem umístění reklamních zařízení  

Usn. RM č. 266/19 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 344-12-12-11 ze dne 07.12.2012, uzavřené se 

společností W & P EURONOVA s.r.o., IČ 405 26 526, se sídlem Nádražní 2744/14, Východní 

Předměstí, 301 00 Plzeň, na pronájem části severozápadního štítu objektu k bydlení č. p. 1322, 

který je součástí pozemku p. č. st. 2796 v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Družební, Ostrov, na 

pronájem reklamního zařízení o výměře 12,24 m2, spočívající ve změně původní výše 

nájemného 1 500,00 Kč/m2/rok o přičtené DPH v zákonné výši. 

 

Usn. RM č. 267/19 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 344-12-12-11 ze dne 07.12.2012, uzavřené na 

pronájem části severozápadního štítu objektu k bydlení č. p. 1322, který je součástí pozemku 

p. č. st. 2796 v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Družební, Ostrov, spočívající v rozšíření předmětu 

pronájmu o umístění dalšího, druhého, reklamního zařízení o výměře 12,24 m², společnosti       
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W & P EURONOVA s.r.o., IČ 405 26 526, se sídlem Nádražní 2744/14, Východní Předměstí, 

301 00 Plzeň, za účelem umístění 1 kusu reklamního zařízení s upoutávkou na obchodní řetězec, 

za nájemné 1 500,00 Kč/m2/rok plus DPH v zákonné výši. 

 

Usn. RM č. 268/19 

RM schvaluje pronájem části severozápadního štítu objektu k bydlení č. p. 1322, který je 

součástí pozemku p. č. st. 2796 v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Družební, Ostrov, společnosti 

HideSider Agency s.r.o., IČ 041 37 647, se sídlem Kutuzovova 547/13, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, za účelem umístění 1 kusu reklamního zařízení o výměře 7,00 x 12,00 m², 

s upoutávkou na potravinový řetězec, za nabídnuté nájemné 1 500,00 Kč/m2/rok plus DPH 

v zákonné výši. 

 

d) Pronájem pozemku p. č. st. 1554, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 269/19 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1554 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba garáže 

bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní Monice Bartkové, r. č. 735217/8966, bytem Ostrov, 

Odborů 619, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 655,00 Kč/měsíc.  

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní Monikou Bartkovou se sjednává s rozvazovací 

podmínkou 60 dnů. Pokud nebude Nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení 

tohoto usnesení RM paní Monice Bartkové, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2559/1, 2678/2, 916/3 a 916/7 k. ú. Ostrov 

nad Ohří – vodovodní a kanalizační přípojka pro ČSPH UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Usn. RM č. 270/19 

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

a opravu vodovodní a kanalizační přípojky, dle GP konečného zaměření  stavby  „ČSPH 

Benzina 110 Ostrov, ulice Jáchymovská 1478, Změna dokončené stavby ČSPH“, vymezujícího 

rozsah věcného břemene – služebnosti  a  právo  provést  stavbu   na    p. p. č.  2559/1,  2678/2,  

916/3a 916/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., 

se sídlem, Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, za dohodnutou celkovou 

jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý metr čtvereční budoucích povinných 

pozemků, zatížených vodovodní a kanalizační přípojkou, 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 náhrad povinnému, ponese 

oprávněný.  

 

 

9. Vyřazení a likvidace nákladů vzniklých při převodu pozemků 

Usn. RM č. 271/19 

RM schvaluje vyřazení a likvidaci nákladů z evidence majetku, za vypracování znaleckého 

posudku č. 3226-117/2016 ve výši 1 600,00 Kč, vzniklých při realizaci převodu pozemků a to 

nákupu p. p. č. 1423/1 o výměře 4 522 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří a prodeje části p. p. č. 520/1, 

oddělené jako p. p. č. 520/17 o výměře 14 587 m2 v k. ú. Mořičov. 
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10. Plánovací smlouva pro výstavbu části veřejné infrastruktury na Průmyslové zóně Ostrov a 

následný převod stavebních objektů do majetku Města Ostrov 

Usn. RM č. 272/19 

RM doporučuje ZM schválit  Plánovací  smlouvu  pro realizaci redukované části stavby  

„Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části PZ –1. část“, ve které jsou upravena 

práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury 

mezi Městem Ostrov se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 a společností 

EHC CZECH s.r.o., se sídlem Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary, IČO: 279 70 345, 

v předloženém znění a zároveň schválit nákup vybudovaných stavebních objektů 

SO 101 – Komunikace, 1. etapa a SO 102 – Dešťová kanalizace, v redukovaném provedení, do 

vlastnictví Města Ostrov, za sjednanou cenu 1 000,00 Kč plus DPH v případě, že se bude na 

nákup vztahovat, a to Kupní smlouvou uzavřenou nejpozději do 31. 12. 2025. Náklady spojené 

s uzavřením Kupní smlouvy uhradí Město Ostrov.     

 

 

11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 1180/2 

Usn. RM č. 273/19 

RM doporučuje ZM neschválit prominutí části poplatků z prodlení ve výši 156 981,40 Kč při 

podání žádosti o povolení oddlužení paní Drahomírou Bagovou, bytem ul. Severní 1185/28 

v Ostrově. 

 

 

12. Návrh zadávacích podmínek VZ "Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - 

Vančurova" 

Usn. RM č. 274/19 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele „Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského – 

Vančurova“ zadat Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v certifikovaném 

elektronickém nástroji E-ZAK.  Schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu a 

schvaluje seznam oslovených dodavatelů se změnou uvedenou v zápise. Kritériem pro 

hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

13. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 10/2019 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození skla výlohy v budově čp. 711 a za poškození čp. 1031/13 v důsledku vody vytékající 

z vodovodního zařízení 

Usn. RM č. 275/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 8.848 Kč z přijatého pojistného 

plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 5.437 Kč na opravy bytů a zvyšují 

se výdaje o 3.411 Kč na opravy nebytových prostor.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 11/2019 – OKSVS – přesun z programové dotace na kulturu a 

zájmovou aktivitu na vítání občánků 

Usn. RM č. 276/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 50.000 Kč z programové dotace na kulturu a 

zájmovou aktivitu a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 50.000 Kč na vítání 

občánků. 
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c) Rozpočtové opatření č. 12/2019 – OKSVS – přesun z rezervy pro poskytování individuálních 

dotací na příspěvek pro MAS Krušné hory o.p.s. 

Usn. RM č. 277/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 5.000 Kč z rezervy pro poskytování 

individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 5.000 Kč na 

příspěvek pro MAS Krušné hory o.p.s. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 13/2019 – OKSVS – přesun z rezervy pro poskytování individuálních 

dotací na příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary a.s. na cyklodopravu 

Usn. RM č. 278/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 10.000 Kč z rezervy pro poskytování 

individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 10.000 Kč na 

příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary a.s. na cyklodopravu.  

 

e) Rozpočtové opatření č. 14/2019 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu a 

Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 279/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 2.490.155 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 a 

Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace pod účelovým znakem 

33063. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 15/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z demontáže zídek 

na výměnu písku v mateřských školách 

Usn. RM č. 280/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 40.000 Kč z demontáže zídek okolo stanovišť 

na komunální odpad a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2019 o 40.000 Kč na výměnu písku 

v mateřských školách. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 16/2019 – OSVZ – přesun z programových dotací na podporu a 

rozvoj sociálních služeb na konkrétní příjemce 

Usn. RM č. 281/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 496.500 Kč z programových dotací na 

podporu a rozvoj sociálních služeb a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 20 tis. 

Kč pro obecně prospěšné společnosti na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zařazují 

se výdaje ve výši 20 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti na terénní programy, zařazují se 

výdaje ve výši 150 tis. Kč pro podnikatelské subjekty – právnické osoby na domovy pro 

seniory, zařazují se výdaje ve výši 16,5 tis. Kč pro církve a náboženské společnosti na domy na 

půl cesty, zařazují se výdaje ve výši 70 tis. Kč pro církve a náboženské společnosti na domovy 

pro seniory, zařazují se výdaje ve výši 10 tis. Kč pro spolky na ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální prevence na telefonickou krizovou pomoc, zařazují se výdaje ve výši 30 tis. Kč pro 

spolky na odborné sociální poradenství, zařazují se výdaje ve výši 30 tis. Kč pro spolky na 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, zařazují se výdaje ve výši 30 tis. Kč pro spolky na 
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terénní programy, zařazují se výdaje ve výši 40 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti na 

průvodcovské a předčitatelské služby, zařazují se výdaje ve výši 40 tis. Kč pro obecně 

prospěšné společnosti na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením a zařazují se výdaje ve výši 40 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti na sociální 

rehabilitaci. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 17/2019 – OSVZ – přesun z individuální dotace na neinvestiční 

transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence na konkrétní 

příjemce 

Usn. RM č. 282/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 170.000 Kč z individuální dotace na 

neinvestiční transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence, 

zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 70 tis. Kč na individuální dotaci pro Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče na hospice a zařazují se výdaje ve výši 100.000 Kč na 

individuální dotaci pro Oblastní charitu na úhradu osobních a provozních nákladů s poskytování 

Dobrovolnické služby Tereza ve městě Ostrov.  

 

 

14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 283/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD 

z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 

Kč s panem Jaroslavem Kadeřábkem, nar. 30. 10. 1991, bytem Kfely 75, 363 01 Ostrov 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 284/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Václavem Mondekem, nar. 1. 1. 1974, bytem Třída 

Dukel. Hrdinů 1011/15, 36351  Jáchymov a paní Monikou Mondek, nar. 5. 9. 1977, bytem 

Sukova 1381, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 285/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Richardem Dosedělem, nar. 5. 1. 1989, bytem 

Jáchymovská 375, 363 01  Ostrov a paní Nikolou Kolmanovou, nar. 10. 12. 1986, bytem Hlavní  

třída 989, 363 01  Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 286/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD 

z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 

Kč s panem Lukášem Šeflem, nar. 28. 10. 1979, bytem Májová 1160, 363 01  Ostrov a paní 

Blankou Šeflovou, nar. 17. 4. 1978, bytem Husova 975, 362 51  Jáchymov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 287/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní Petrou Sedlmajerovou, nar. 26. 4. 1973, bytem 
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Myslbekova 956, 363 01  Ostrov a panem Michalem Sedlmajerem, nar. 11. 3. 1978, bytem 

Potůčky 105, 362 35  Abertamy v předloženém znění. 

 

 

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

z programů Karlovarského kraje 

Usn. RM č. 288/19 

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

o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci FOH v roce 2019. 

 

Usn. RM č. 289/19 

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. 290/19 

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.   

 

 

16. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o úpravu ceníku 

Usn. RM č. 291/19 

RM ukládá řediteli DK Ostrov, aby ve spolupráci s Odborem finančním navrhl řešení pro 

zintenzivnění využití DK Ostrov PO města Ostrova a krajskými školskými organizacemi 

působícími v Ostrově v rámci jejich hlavní činnosti. 

 

 

17. Konkursní řízení na místo ředitele škol a školských zařízení 

Usn. RM č. 292/19 

RM rozhodla v souvislosti s končícím šestiletým obdobím o nevyhlášení konkursního řízení na 

místo ředitele Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace, IČO: 49753371. 

 

 

18. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

Usn. RM č. 293/19 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčních elektrických přístrojů, poškozených křesel, poškozeného sportovního nářadí a 

drobného majetku z evidence Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace, 

v celkové pořizovací ceně 102 544,20 Kč. 

 

Usn. RM č. 294/19 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

neopravitelné elektroniky, elektrických přístrojů a drobného majetku z evidence Základní a 

Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 

112 246,30 Kč.  
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19. Žádost Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, o nařízený odvod z 

FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 

Usn. RM č. 295/19 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Ostrov, Halasova 765, 

příspěvkové organizaci, provést odvod částky 150 713,00 Kč z fondu investic do rozpočtu 

města k posílení zdrojů na nákup herních prvků. 

 

 

20. Žádost Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, 

o nařízený odvod z FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 

Usn. RM č. 296/19 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole a Mateřské škole Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkové organizaci, provést odvod částky 213 920,40 Kč z fondu investic 

do rozpočtu města k posílení zdrojů na nákup herních prvků. 

 

 

21. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením ZŠ do programu OP VVV - MŠMT - Implementace strategie digitálního vzdělávání 

II 

Usn. RM č. 297/19 

RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 

organizaci, IČO 49753347 o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-18-067 – MŠMT 

– Implementace strategie digitálního vzdělávání II v rámci Operačního programu výzkum, 

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

 

 

22. - staženo z programu 

 

 

23. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice" - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 298/19 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší nabídková cena, 

schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na realizaci 

stavby „Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice" uchazeči s nabídkou č. 4. STRABAG a.s., 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744 s nabídkovou cenou 6 410 992,55 Kč bez 

DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

Usn. RM č. 299/19 

RM ukládá odboru investic podat žádost o provedení rozpočtového opatření, kterým se navýší 

příslušný řádek rozpočtu města na rok 2019 o 4 500 000,- Kč. 

 

 

24. Vyřazení Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Ostrov 

2008-2017 

Usn. RM č. 300/19 

RM souhlasí s vyřazením Lesního hospodářského plánu, inv. č. 09/082 v pořizovací hodnotě 

67 293,40 Kč, pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Ostrov  2008 – 2017 z důvodu 

ukončení jeho platnosti. 
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25. Jmenování vedoucího OMIS 

Usn. RM č. 301/19 

RM jmenuje s platností od 1. 5. 2019 paní Hanu Špičkovou vedoucí odboru městských investic 

a správy.  

 

 

26. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

27. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Bureš       Ing. Marek Poledníček 

starosta města          místostarosta města  

                 

 


