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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 7. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 1. dubna 2019 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková, 

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

Omluven:         

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, 

Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci 

3. Projekt na zpracování plánu ÚSES - schválení podání žádosti o dotaci 

4. Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace -

schválení podání žádosti o dotaci 

5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

6. Zvýšení nájemného na č.p. 615, 616 a 618 

7. Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města, účetní závěrka k 

31. 12. 2018 

8. Rozpočtová opatření 

9. Pohledávky k 28.2.2019 

10. Žádost Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o nařízený 

odvod z FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 

11. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení dvou přípravných tříd pro školní rok 2019/2020 

12. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky 

a chemie - ZŠ Masarykova Ostrov" 

13. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Ostrov - Koupaliště, Rekonstrukce 

malých bazénů" 

14. Veřejná zakázka malého rozsahu ve věci „Odborná správa a dodávka pěstebních prací 

pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Ostrov“ 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna stávajících nájemních smluv, spočívající ve snížení výše nájemného z 

pozemků  v majetku města Ostrov, s účinností od 01.04.2019 

b) Ukončení Nájemní smlouvy v budově č.p. 1437 v Ostrově 

16. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7 v Ostrově 

17. Návrh Příkazní smlouvy pro zajištění výkonu práce kurátora a kustoda sbírky Města 

Ostrov 

18. Žádost o finanční dar na podporu handicapovaného sportovce 

19. Žádost o finanční dar na podporu sportovce 

20. Jmenování vedoucího odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 

21. Program 3. řádného zasedání ZM 10. 4. 2019 

22. Informace starosty 

23. Zprávy z komisí  
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Účast: 

Vedoucí ORÚP k bodům 2 až 5 

Vedoucí OSVZ k bodu 5 

Vedoucí OSVZ a OSMM k bodu 6 

Vedoucí OFŠ k bodům 7 až 11 

Vedoucí OI k bodům 12 a 13 

Vedoucí OŽP k bodu 14 

Vedoucí OMM k bodům 15 a 16 

Vedoucí OKSVS k bodům 17 až 19 

Taj k bodům 20 a 21 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 302/19 

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

pod č. 956/18 a z roku 2019 pod č. 73/19 až 86/19, 89/19 až 91/19, 160/19, 162/19, 164/19, 

173/19 až 175/19, 197/19, 202/19, 205/19, 208/19, 264/19, 271/19, 275/19 až 282/19, 288/19 

až 290/19 a 292/19 až 297/19. 

 

 
2. Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, 

Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci 

Usn. RM č. 303/19 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov “ dle předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 304/19 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do výzvy z IPRÚ Karlovy Vary SC 2.4 

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, na projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov “, s předpokládanou maximální 

celkovou výší nákladů 5 924 981,86 Kč. 

 

Usn. RM č. 305/19 

RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov “, a to předfinancování projektu ve výši 

100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 5 924 981,86 Kč, následné 

spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a financování 

všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 306/19 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov “ pro podání žádostí o dotaci a zajistit 

finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu v roce 2020 v případě získání 

dotace na tento projekt. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Usn. RM č. 307/19 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných 

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

veškeré následující související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov “, na který je podávána žádost o dotaci 

do výzvy z IPRÚ Karlovy Vary SC 2.4 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL.  

 

 

3. Projekt na zpracování plánu ÚSES - schválení podání žádosti o dotaci 

Usn. RM č. 308/19 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Ostrov“ dle 

předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 309/19 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do 52. výzvy z Operačního programu 

Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny na 

projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Ostrov“, s předpokládanou maximální celkovou 

výší nákladů 1 680 000,- Kč. 

 

Usn. RM č. 310/19 

RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP 

Ostrov“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu 

činí 1 680 000,- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných 

pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 311/19 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP 

Ostrov“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na 

realizaci projektu v roce 2019-2020 v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 312/19 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných 

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

veškeré následující související administraci projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP 

Ostrov“, na který je podávána žádost o dotaci do 52. výzvy z Operačního programu Životní 

prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny. 

 

 

4. Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace - schválení 

podání žádosti o dotaci 

Usn. RM č. 313/19 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a 

jeho propagace“ dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 314/19 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do výzvy z Fondu malých projektů z 

Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, na projekt 

„Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace“, s předpokládanou 

maximální celkovou výší nákladů 17 639,27 €. 

 

Usn. RM č. 315/19 

RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Projekt na podporu přeshraniční 

spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % 

celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 17 639,27 €, následné spolufinancování projektu 

ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu a financování všech případných 

nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 316/19 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Projekt na podporu přeshraniční 

spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční 

prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu v roce 2019 a 2020 v případě získání dotace 

na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 317/19 

RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných 

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

veškeré následující související administraci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v 

oblasti turismu a jeho propagace“, na který je podávána žádost o dotaci do výzvy Fondu 

malých projektů z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní 

spolupráce.  

 

 

5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 318/19 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2019 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro O. M., zastoupeného paní Z. M., ve výši 11.000 Kč. 

 

 

6. Zvýšení nájemného na č.p. 615, 616 a 618 

Usn. RM č. 319/19 

RM schvaluje s okamžitou platností navýšení nájemného u bytů v domech čp. 615, 616 a 618 

v Ostrově na 40,- Kč/m²/měsíc u nově uzavíraných nájemních smluv a u prodloužení 

stávajících nájemních smluv v těchto domech. 
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7. Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města, účetní závěrka  

k 31. 12. 2018 

Usn. RM č. 320/19 

RM doporučuje ZM vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 

hospodařením města Ostrov za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2018, a to bez výhrad. Celkové příjmy města 

včetně financování činily 478 414 tis. Kč a celkové výdaje města činily 357 920 tis. Kč. 

Hospodaření města za rok 2018 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 120 494 

tis. Kč. 

 

 

Usn. RM č. 321/19 

RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 120 494 tis. Kč za rok 

2018 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 249 tis. Kč,   

- do Fondu budoucnosti převést 20 000 tis. Kč 

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 100 245 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2018 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2019 

 

Usn. RM č. 322/19 

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov 

za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

 

 

8. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 18/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z rezervy na 

krizová opatření na servisní podporu digitálního povodňového plánu ORP Ostrov 

Usn. RM č. 323/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 47.000 Kč z rezervy na krizová opatření a 

zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 47.000 Kč na servisní podporu digitálního 

povodňového plánu ORP Ostrov. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 19/2019 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození střechy ZŠ Májová 997 

Usn. RM č. 324/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 122.536 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 122.536 Kč na opravy v ZŠ 

Májová.  

 

c) Rozpočtové opatření č. 20/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z PD na různé 

opravy na studii pro zázemí psího útulku 

Usn. RM č. 325/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 18.150 Kč z PD na různé opravy a zařazují 

se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 18.150 Kč na studii pro zázemí psího útulku. 
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d) Rozpočtové opatření č. Z2/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

krmiva a ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2018 

Usn. RM č. 326/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z2/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 12.220 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 12.220 Kč na nákup krmiva a 

ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2018. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z3/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

DDHM pro JSDH z přijatého daru v roce 2018 

Usn. RM č. 327/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z3/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 20 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 20 tis. Kč na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku pro JSDH z přijatého daru v roce 2018. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z4/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

odpadové hospodářství 

Usn. RM č. 328/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z4/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 6.111.127,30 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 1.082.006,49 Kč na provoz 

sběrného dvora, zvyšují se výdaje o 1.000.000 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se 

výdaje o 4.029.120,81 Kč na svoz separovaného odpadu. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z5/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

zvýšení nákladů k příkazní smlouvě za správu skateparku 

Usn. RM č. 329/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z5/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 84.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 84.000 Kč na zvýšení nákladů 

k příkazní smlouvě za správu skateparku. 

 

h) Rozpočtové opatření č. Z6/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci Horské ulice 

Usn. RM č. 330/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z6/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 66.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 66.000 Kč na 

rekonstrukci Horské ulice. 

 

i) Rozpočtové opatření č. Z7/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 

ulic Májová, Štúrova a Palackého  

Usn. RM č. 331/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z7/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.000.000 Kč na rekonstrukci 

ulic Májová, Štúrova a Palackého. 
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j) Rozpočtové opatření č. Z8/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

v Jáchymovské ulici 

Usn. RM č. 332/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z8/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 550.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 550.000 Kč na parkoviště 

v Jáchymovské ulici. 

 

k) Rozpočtové opatření č. Z9/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

Májová ulice 12. etapa v úseku Horská - Borecká 

Usn. RM č. 333/19 

M doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z9/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 4.500.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 4.500.000 Kč na parkoviště 

Májová ulice 12. etapa v úseku Horská – Borecká. 

 

l) Rozpočtové opatření č. Z10/2019 – OMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

pozemků 

Usn. RM č. 334/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z10/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč na nákup pozemků. 

 

m) Rozpočtové opatření č. Z11/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

pořízení kamer a upgrade hlasovacího systému v zastupitelském sále  

Usn. RM č. 335/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z11/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 380.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 380.000 Kč na pořízení kamer a 

upgrade hlasovacího systému v zastupitelském sále. 

 

n) Rozpočtové opatření č. Z12/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

přípravu výběrového řízení na zateplení čp. 1323-1324 

Usn. RM č. 336/19 

M doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z12/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 100.000 Kč na přípravu 

výběrového řízení na zateplení čp. 1323-1324. 

 

o) Rozpočtové opatření č. Z13/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

příspěvek do fondu oprav z roku 2018 

Usn. RM č. 337/19 

M doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z13/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 70.283 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 29.705 Kč na příspěvek do 

fondu oprav a zařazují se výdaje ve výši 40.578 Kč na zúčtovatelné služby v neobsazených 

bytech. 
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p) Rozpočtové opatření č. Z14/2019 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu 

Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace na 

pořízení herního prvku na zahradu školy 

Usn. RM č. 338/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z14/2019: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 213.920,40 Kč z nařízeného 

odvodu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 213.920,40 Kč na pořízení herního 

prvku na zahradu školy. 

 

q) Rozpočtové opatření č. Z15/2019 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu 

Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace na pořízení herního prvku na 

zahradu školy 

Usn. RM č. 339/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z15/2019: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 150.713 Kč z nařízeného odvodu 

Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 150.713 Kč na pořízení herního prvku na zahradu školy. 

 

r) Rozpočtové opatření č. Z16/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

individuální dotace 

Usn. RM č. 340/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z16/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 350.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč na rezervu pro 

poskytování individuálních dotací, zařazují se výdaje ve výši 100.000 Kč na individuální 

dotaci pro První Krušnohorskou o.p.s. a zařazují se výdaje ve výši 150.000 Kč na individuální 

dotaci pro City Triathlon Karlovy Vary. 

 

s) Rozpočtové opatření č. 21/2019 – OKSVS – přesun z programové dotace na kulturu  

a zájmovou aktivitu pro cizí příspěvkové organizace  

Usn. RM č. 341/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2019 o 62.000 Kč z programové dotace na kulturu  

a zájmovou aktivitu a zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2019 ve výši 62.000 Kč pro 

příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrov. 

 

t) Rozpočtové opatření č. Z17/2019 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na 

individuální dotace na NI transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb 

prevence  

Usn. RM č. 342/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z17/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2019 o 350.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2019 o 350.000 Kč na individuální dotace na 

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

 

 

9. Pohledávky k 28.2.2019 

- bez usnesení.  
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10. Žádost Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, o nařízený 

odvod z FI k posílení zdrojů na nákup herních prvků 

Usn. RM č. 343/19 

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, Masarykova 1195, 

příspěvkové organizaci, provést odvod částky 249 956,00 Kč z fondu investic do rozpočtu 

města k posílení zdrojů na nákup herních prvků. 

 

 

11. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení dvou přípravných tříd pro školní rok 2019/2020 

Usn. RM č. 344/19 

RM souhlasí se zřízením dvou přípravných tříd pro školní rok 2019/2020 v Základní škole  

a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. 

 

 

12. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a 

chemie - ZŠ Masarykova Ostrov" 

Usn. RM č. 345/19 

RM na základě provedeného posouzení a hodnocení podané nabídky hodnotící komisí dle 

kritéria nejnižší nabídková cena, schvaluje podanou nabídku dle návrhu hodnotící komise a 

přiděluje veřejnou zakázku na realizaci stavby "Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a 

chemie - ZŠ Masarykova Ostrov" uchazeči SVS 2000 spol. s r.o.,Moříčovská 1210, 363 01 

Ostrov, IČO 252 41 753 s nabídkovou cenou 2 994 150,29 Kč bez DPH, (3 622 921,85 Kč s 

DPH) jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

13. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Ostrov - Koupaliště, Rekonstrukce malých 

bazénů" 

Usn. RM č. 346/19 

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 - Koupaliště, Rekonstrukce malých bazénů", uchazeči s nabídkou  

č. 2. - PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 284 09 434 s 

nabídkovou cenou 12 131 934,50 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

14. Veřejná zakázka malého rozsahu ve věci „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro 

Lesní hospodářský celek Městské lesy Ostrov“ 

Usn. RM č. 347/19 

RM vyhlašuje vítězem VZMR ve věci „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC 

ML Ostrov“ společnost UNILES, a.s., se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČO 

47307706 s celkovou nabídkovou cenou 1 919 760,00 Kč bez DPH. 

 

Usn. RM č. 348/19 

RM ukládá odboru životního prostředí podat žádost o provedení rozpočtového opatření, 

kterým se navýší příslušný řádek rozpočtu města na rok 2019 o 121 000,- Kč. 

 

 

 

 



10 

 

15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna stávajících nájemních smluv, spočívající ve snížení výše nájemného z pozemků                     

v majetku města Ostrov, s účinností od 01.04.2019 

Usn. RM č. 349/19 

RM schvaluje změnu všech stávajících nájemních smluv uzavřených do 30.3.2019 včetně, na 

pronájem pozemků nebo jejich částí ve vlastnictví města Ostrov, za účelem zahrádkářského                

a svým způsobem obdobného využití, spočívající ve snížení minimální výše nájemného, a to 

z 2,37 Kč/m2/rok na 1,20 Kč/m2/rok u pozemků v zahrádkářských koloniích v k. ú. Ostrov 

nad Ohří a u pozemků mimo k. ú. Ostrov nad Ohří, a z 3,56 Kč/m2/rok na 1,80 Kč/m2/rok u 

pozemků v k. ú. Ostrov nad Ohří, které se nenacházejí v zahrádkářských koloniích, 

s účinností od 01.01.2020, od 01.01.2021, případně od 01.01.2022, pro celé území města 

Ostrov (Ostrov a jeho místní části). 

 

b) Ukončení Nájemní smlouvy v budově č.p. 1437 v Ostrově 

Usn. RM č. 350/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 107-17-03-10, uzavřené s panem Bc. 

Ladislavem Trubačem, IČO 879 88 950, se sídlem V Lučinách 17, 360 06 Karlovy Vary – 

Dvory, na pronájem prostoru určeného k podnikání za účelem provozování občerstvení a mini 

bazaru s hokejovými věcmi pro děti a mládež, o celkové výměře 23,2 m2 v I.NP budovy č. p. 

1437, která je součástí pozemku st. p. č. 3106, v k. ú. Ostrov nad Ohří dohodou ke dni 30. 04. 

2019. 

 

 

16. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7 v Ostrově 

Usn. RM č. 351/19 

RM doporučuje ZM trvat na uplatnění předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, 

363 01 Ostrov a ideálního podílu o velikosti 209/4792 k pozemku st. p. č. 2678 a společným 

částem budovy  č. p. 1329 na pozemku stojící v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve vlastnictví manželů 

J. Ž., r.č. xxxx a J. Ž., r.č. xxxx, v případě prodeje předmětné nemovité věci, a to  za 

podmínek stanovených kupní smlouvou  reg. č. 077-16-03-03 uzavřenou dne 29.01.2016 

mezi Městem Ostrov a J. a J. Ž. 

 

 

17. Návrh Příkazní smlouvy pro zajištění výkonu práce kurátora a kustoda sbírky Města 

Ostrov 

- bez usnesení 

 

 

18. Žádost o finanční dar na podporu handicapovaného sportovce 

Usn. RM č. 352/19 

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

pro Pavla Kováře, bytem xxxx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených 

se závodní sezónou světového poháru silničních handbiků.  

 

 

19. Žádost o finanční dar na podporu sportovce 

Usn. RM č. 353/19 

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

pro Davida Zadáka, bytem xxxx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených 

s účastí na závodech Světové série po Evropě v roce 2019.  
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20. Jmenování vedoucího odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 

Usn. RM č. 354/19 

RM jmenuje s platností od 1. 6. 2019 pana Ing. Jiřího Jiránka vedoucím odboru kanceláře 

starosty a vnitřní správy.  

 

 

21. Program 3. řádného zasedání ZM 10. 4. 2019 

Usn. RM č. 355/19 

Program: 

1. Složení slibu člena ZM 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 01. 01. 2018 – 31.12.2018 

4. Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města, účetní závěrka k 

31. 12. 2018 

5. Rozpočtová opatření  

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

7. Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ 

Májová, Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci 

8. Projekt na zpracování plánu ÚSES - schválení podání žádosti o dotaci 

9. Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace - 

schválení podání žádosti o dotaci 

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

11. Občan města roku 2018 

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

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

14. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Biatlon klub OSTROV, z.s. 

15. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť 

radioaktivních odpadů 

16. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1798 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

17. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1799 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

18. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, Ostrov 

19. Bezúplatný převod části p. p. č. 98/1 v k. ú. Kfely u Ostrova od ČR SPÚ – pod 

stavbou propustku vybudovaného v rámci „Rekonstrukce MK v obci Kfely" 

20. Plánovací smlouva pro výstavbu části veřejné infrastruktury na Průmyslové zóně 

Ostrov a následný převod stavebních objektů do majetku Města Ostrov 

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

rozpočtu PO 

22. Zprávy z výborů 

 

 

22. Informace starosty 

- bez usnesení. 

 

 

23. Zprávy z komisí  

- bez usnesení. 

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

starosta města          místostarosta města  

                 


