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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 26. srpna 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, Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž PhD.,  

Ing. Vladimír Palivec, 

  

Omluven:         

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:           Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2019 

3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

4. Souhlas s navýšením dotace pro rok 2019 v rámci Programu podpory a rozvoje 

sociálních služeb - dodatky k veřejnoprávním smlouvám 

5. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov 

b) Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - Fotbalový 

klub Ostrov, z. s. 

c) Pronájem pozemků p. č. 985/26, p. č. 985/27, p. č. 985/28 a p. č. 985/9, vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

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

Ostrov, příspěvková organizace 

6. Nákupy, prodeje 

a) Prodej pozemku p. č. 35/4 a části pozemku p. č. 35/3 v k. ú. Květnová 

b) Nákup objektů a pozemků bývalé pekárny v Ostrově 

7. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1516/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

přípojková skříň NN ČEZ Distribuce, a. s. 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 628/2 v k. ú. Horní Žďár u 

Ostrova – přípojková skříň a kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2058/1, 2301/1, 2308/1 a 2910 

v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabelová přípojka VN EHC CZECH s.r.o.   

8. ZŠ Masarykova - Rekonstrukce učebny fyziky a chemie, dodatečné stavební práce, 

Dodatek č. 1  

9. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 2. a 4. etapa - Dodatek č. 2 - 

dodatečné stavební práce 

10. VZMR – "Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť" - výběr zhotovitele 

11. Rozpočtová opatření 

12. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2019 

13. Pohledávky k 30. 6. 2019 a k 31. 7. 2019 
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14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

16. Oznámení Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o pořádání sbírky 

Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Světlušku  

17. Změna platového zařazení ředitelek mateřských škol 

18. Přijetí daru historického porcelánu 

19. Informace starosty 

a) Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

20. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Velitel MP k bodu 2 

Vedoucí OSVZ k bodům 3 a 4 

Vedoucí OMM k bodům 5 až 7 

Vedoucí OMIS k bodům 8 až 10 

Vedoucí OFŠ k bodům 11 až 17 

Vedoucí OKSVS k bodu 18 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 715/19 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008 

pod č. 387/18 a z roku 2019 pod č. 412/19, 505/19 až 508/19, 611/19, 623/19, 642/19, 643/19, 

645/19, 647/19, 662/19, 666/19, 676/19, 679/19, 680/19, 681/19, 695/19, 696/19, 710/19, 

712/19, 713/19 a 714/19. 

 

 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2019 

Usn. RM č. 716/19 

RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2019. 

 

 

3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 717/19 

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

 

Usn. RM č. 718/19 

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 T. D., zastoupenou paní P. D. D., ve výši 8.000 Kč. 
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4. Souhlas s navýšením dotace pro rok 2019 v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních 

služeb - dodatky k veřejnoprávním smlouvám 

Usn. RM č. 719/19 

RM  schvaluje  navýšení  již  poskytnuté  dotace  pro  rok  2019 ve výši 30 000 Kč o dalších 

10 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 

158 00 Praha, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované 

sociální služby  -  azylové domy; a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 

023-19-02-14, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 720/19 

RM  schvaluje  navýšení  již  poskytnuté  dotace  pro  rok  2019 ve výši 10 000 Kč o dalších 

15 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 

158 00 Praha, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované 

sociální služby - nízkoprahové denní centrum; a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě reg. č. 024-19-02-14, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 721/19 

RM  schvaluje  navýšení  již  poskytnuté  dotace  pro  rok 2019 ve výši 20 000 Kč o dalších 

10 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 

158 00 Praha, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované 

sociální služby - noclehárna; a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 025-19-

02-14, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 722/19 

RM doporučuje ZM schválit navýšení již poskytnuté dotace pro rok 2019 ve výši 150 000 Kč 

o dalších 50 000 Kč organizaci Domov pro seniory Květinka s.r.o., IČ: 04668448, se sídlem 

Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

Květinka s.r.o.; a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 066-19-03-20, 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 723/19 

RM doporučuje ZM schválit navýšení již poskytnuté dotace pro rok 2019 ve výši 900 000 Kč 

o dalších 200 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 

1036, 363 01  Ostrov, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním 

registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov pokojného stáří Ostrov a uzavření 

Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 060-19-03-18, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 724/19 

RM doporučuje ZM schválit navýšení již poskytnuté dotace pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč 

o dalších 45 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - průvodcovské a předčitatelské služby, pobočka 

Ostrov a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 071-19-03-22, v předloženém 

znění. 

 

 

 

 

 



4 

 

Usn. RM č. 725/19 

RM doporučuje ZM schválit navýšení již poskytnuté dotace pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč 

o dalších 10 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením, pobočka Ostrov a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

reg. č. 070-19-03-22, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 726/19 

RM doporučuje ZM schválit navýšení již poskytnuté dotace pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč 

o dalších 10 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - sociální rehabilitace, pobočka Ostrov a 

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě reg. č. 069-19-03-22, v předloženém znění. 

 

 

5. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov 

Usn. RM č. 727/19 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 427/1 o výměře cca 270 m2 v k. ú. Maroltov, 

panu P. F., bytem Chomutov, xxx, PSČ 430 04, za účelem využití k vjezdu na pozemek p. č. 

17/1 v k. ú. Maroltov ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní 

pozemkový úřad, který žadatel dlouhodobě užívá na základě nájemní smlouvy. 

 

b) Výpůjčka zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - Fotbalový klub 

Ostrov, z. s. 

Usn. RM č. 728/19 

RM schvaluje výpůjčku části zábradlí v pravém 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 

2,00 x 1,00 m s pozvánkou na Mistrovská utkání FK Ostrov, na dobu určitou od 27.08.2019 

do 20.10.2019, Fotbalovému klubu Ostrov, z.s., IČ 476 99 264, se sídlem U Nemocnice 1202, 

363 01 Ostrov.  

 

c) Pronájem pozemků p. č. 985/26, p. č. 985/27, p. č. 985/28 a p. č. 985/9, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

Usn. RM č. 729/19 

RM neschvaluje pronájem pozemků p. č. 985/26 o výměře 64 m2, p. č. 985/27 o výměře 65 

m2, p. č. 985/28 o výměře 36 m2 a p. č. 985/9 o výměře 91 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

manželům Š. K., r. č. xxx, a Š. K. H., r. č. xxx, oba bytem Ostrov, xxx, PSČ 363 01, za 

účelem zřízení zahrady, postavení chatky na nářadí, zvelebení, oplocení a využívání 

k rekreačním účelům. 

 

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

příspěvková organizace 

Usn. RM č. 730/19 

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 Michaelskou pouť, na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.09.2019, Domu 

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

Ostrov. 
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6. Nákupy, prodeje 

a) Prodej pozemku p. č. 35/4 a části pozemku p. č. 35/3 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 731/19 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 35/4  o výměře 87 m2 a části pozemku p. č. 

35/3  o výměře cca 140 m2 vše v k. ú. Květnová, manželům  P. Č.  nar. xxx a A. Č. nar. xxx  

trvale bytem xxx, 363 01 Ostrov.   

 

b) Nákup objektů a pozemků bývalé pekárny v Ostrově 

Usn. RM č. 732/19 

RM doporučuje ZM neschválit nákup pozemku st. p. č. 1393/1 o výměře 6 545 m2, jehož 

součástí je průmyslový objekt č. p. 1191, a pozemku st. p. č. 1393/2 o výměře 259 m2, jehož 

součástí je průmyslový objekt č. p. 1190, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví Města 

Ostrov, IČO 00254843, se sídlem 36301 Ostrov, Jáchymovská 1, od prodávajícího, 

společnosti REDSTABIL s.r.o., IČO 248 21 268, Přístavní 1108/34, Holešovice, 170 00 

Praha 7. 

 

 

7. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1516/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

přípojková skříň NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 733/19 

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

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

pč. 269, kNN“, č. IV-12-0014766/VB/1 vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti 

a právo provést stavbu na p. p. č.  1516/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 

IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 Kč plus 

DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, 

ponese oprávněný.  

 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 628/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova – 

přípojková skříň a kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 734/19 

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

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

Horní Žďár, pč. 628/1, kNN“, č. IV-12-0014753/VB/1 vymezujícího rozsah věcného břemene 

– služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 628/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova pro 

oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 

Podmokly, IČO 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 

Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na 

zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad 

povinnému, ponese oprávněný.  
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c) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2058/1, 2301/1, 2308/1 a 2910 

v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabelová přípojka VN EHC CZECH s.r.o.   

Usn. RM č. 735/19 

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

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

Podnikatelské inkubátory Kanov, kVN“, č. SML/295/2019, vymezujícího rozsah věcného 

břemene - služebnosti na p. p. č. 2058/1, 2301/1, 2308/1 a 2910 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro 

oprávněného, společnost EHC CZECH s.r.o., se sídlem, Závodní 278, Tašovice, 360 18 

Karlovy Vary, IČO 279 70 345, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 

8 600,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré 

náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a 

náhrad povinnému, ponese oprávněný.  

 

 

8. ZŠ Masarykova - Rekonstrukce učebny fyziky a chemie, dodatečné stavební práce, 

Dodatek č. 1  

Usn. RM č. 736/19 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 112-19-14-16 ze dne 

16.4.2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ 

Masarykova“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle 

Změnového listu č. 1 ve výši 57 335,75 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 3 680 257,60 

Kč vč. DPH.  

 

 

9. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 2. a 4. etapa - Dodatek č. 2 - 

dodatečné stavební práce 

Usn. RM č. 737/19 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 083-19-04-04, kterým se 

celková cena stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 2. a 4. etapa“ 

navyšuje o 426 185,91 Kč včetně 21% DPH.  

 

Usn. RM č. 738/19 

RM ukládá OMIS provést rozpočtové opatření ve výši 2 mil. Kč na zajištění financování 

stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 2. a 4. etapa“. 

 

 

10. VZMR – "Zajištění správy a provozu městských dětských hřišť" - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 739/19 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle 

návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku „Zajištění správy a provozu městských dětských 

hřišť“ dodavateli s nabídkou č. 3 – Kamil Vrána, se sídlem Severní 1493, Ostrov 363 01, IČO 

08324085 dodavatele s nabídkovou cenou 1 466 342,00 Kč bez DPH, neplátce DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
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11. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z29/2019 – OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení 

výdajů spojených s těžbou dřeva 

Usn. RM č. 740/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z29/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 400.000 Kč z těžby dřeva z lesa a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 400.000 Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 73/2019 – OKSVS – vrácení nevyčerpané přijaté účelové dotace 

z Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu 

Usn. RM č. 741/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2019: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 90.169,48 Kč z přijaté 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu pod 

účelovým znakem 98 348. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 74/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na výstavbu 

nových stání na nádoby a separovaný odpad 

Usn. RM č. 742/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč ze svozu separovaného odpadu 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč na výstavbu nových stání na 

nádoby a separovaný odpad. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 75/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na poplatky za 

nákup energií pro město Ostrov na burze 

Usn. RM č. 743/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 3.000 Kč z opravy a údržby veřejného 

osvětlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 3.000 Kč na poplatky za nákup 

energií pro město Ostrov na burze. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 76/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na úhradu tepla 

v neobsazených bytech za rok 2018 

Usn. RM č. 744/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 114.000 Kč z opravy a údržby nebytových 

prostor a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 114.000 Kč na úhradu tepla 

v neobsazených bytech za rok 2018. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 77/2019 – OSVZ – přesun finančních prostředků na přístup do 

centrální evidence exekucí 

Usn. RM č. 745/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 8.000 Kč z nákupu žádanek s modrým 

pruhem k dalšímu prodeji a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 8.000 

Kč na přístup do centrální evidence exekucí. 
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g) Rozpočtové opatření č. 78/2019 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

výkon sociální práce 

Usn. RM č. 746/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 456.803 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2019 pod účelovým znakem 13015. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 79/2019 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 

právní ochrany dětí v roce 2019 

Usn. RM č. 747/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 2.682.199 Kč 

z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 

vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2019 pod účelovým znakem 

13011.  

 

i) Rozpočtové opatření č. Z30/2019 – OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2018 ze sociálního fondu 

Usn. RM č. 748/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z30/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 249 tis. Kč převodem z Fondu 

sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 249 tis. Kč na výdaje ze 

sociálního fondu.  

 

j) Rozpočtové opatření č. 80/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na drobné opravy 

v ZŠ Májová 

Usn. RM č. 749/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 50.000 Kč z opravy hasičské zbrojnice a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 50.000 Kč na drobné opravy v ZŠ Májová. 

 

k) Rozpočtové opatření č. 81/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na úpravu 

dopravního značení 

Usn. RM č. 750/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 330.000 Kč ze souvislých oprav chodníků 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 330.000 Kč na opravy a údržbu 

dopravního značení. 

 

 

12. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2019 

Usn. RM č. 751/19 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2019, kdy celkové příjmy města 

včetně financování činily 317.994 tis. Kč a celkové výdaje města činily 182.664 tis. Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 135.350 tis. Kč.  
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13. Pohledávky k 30. 6. 2019 a k 31. 7. 2019 

- bez usnesení.  

 

 

14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 752/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 16/2019-POZ z 

programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s panem J. N. a paní M. N. v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 753/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 17/2019-POZ z 

programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s panem T. H. a paní M. H. v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 754/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 18/2019-RD z programu 

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

s panem M. Ž. a paní M. Ž. v předloženém znění. 

 

 

15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 755/19 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-04/2019 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 20.000,00 Kč s panem R. Š. v předloženém znění. 

 

 

16. Oznámení Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, o pořádání sbírky 

Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Světlušku  

Usn. RM č. 756/19 

RM bere na vědomí zapojení Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace  

do celorepublikového 17. ročníku sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Světlušku. 

 

 

17. Změna platového zařazení ředitelek mateřských škol 

Usn. RM č. 757/19 

RM souhlasí se zařazením ředitelek mateřských škol do 11. platové třídy v souladu  

s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 01.09.2019 - dle předloženého návrhu. 

 

 

18. Přijetí daru historického porcelánu 

Usn. RM č. 758/19 
RM schvaluje přijetí daru 231 ks historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky 

Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth od Spolku přátel města Ostrova na základě Dodatku č. 12                   

k darovací smlouvě reg. číslo 310 – 99 – 12 – 15. 
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19. Informace starosty 

a) Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 

Usn. RM č. 759/19 

RM pověřuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Ing. 

Josefa Železného, člena ZM, funkcí oddávajícího.  

 

 

20. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

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

   starosta města                   místostarosta města 


