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Město Ostrov 

Usnesení 

z 12. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 10. června 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 

Omluven:       JUDr. Dominik Kříž PhD. 

Tajemnice: v.z. Ing. Alena Niklová Ph.D.  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

3. Valná hromada KABEL Ostrov, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2018 

4. Poskytnutí individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a 

služeb prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouva 

5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva(y) 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě II 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Město Ostrov - půjčky na výměnu kotlů 

8. Návrh na schválení pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. - vlečka 

9. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova - Lesy České 

republiky, s.p. 

b) Pronájem části pozemku p. č. 46/14 v k. ú. Květnová 

c) Ukončení NS reg. č. 01-06-01-05 + pronájem části pozemku p. č. 1141/10, k. ú. 

Velichov 

d) Staženo z programu 

e) Ukončení Nájemní smlouvy v areálu č. p. 175, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

f) Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2018 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1074/19 spolu se stavbou garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří- využití 

předkupního práva 

b) Staženo z programu 

c) Prodej části pozemku p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

11. Výběr zhotovitele VZ „Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích ploch“ 

12. Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice - dodatečné stavební práce 

13. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Využití prostoru bývalé tržnice u 

Mírového náměstí v Ostrově" 

14. Rozpočtová opatření 

15. Úprava Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2019 

16. Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizace, o souhlas s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 

2019/2020 
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17. Program 4. řádného zasedání ZM 19. 6. 2019 

18. Informace starosty 

19. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodům 4 a 5 

Vedoucí ORÚP k bodům 6 až 8 

Vedoucí OMM k bodům 9 a 10 

Vedoucí OMIS k bodům 11 až 13 

Vedoucí OFŠ k bodům 14 až 16 

TAJ k bodu 17 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 526/19 

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

pod č. 154/19, 228/19, 390/19 až 392/19, 442/19, 445/19 až 448/19, 474/19, 477/19, 478/19, 

483/19, 488/19 až 493/19, 495/19 až 497/19, 499/19 až 503/19, 511/19, 519/19 a 521/19. 

 
 
2. Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

Usn. RM č. 527/19 

Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 

teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 393 (dále jen 

„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 

102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve 

smyslu ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), učinila tato r o z h o d n u t í :  

 

(1) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  výroční zprávu 

společnosti za rok 2018 v členění: 

 

(a)  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

a závazků k datu 31. 12. 2018 

 

(b)  zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2018 

 

(c) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 

 

(d)  účetní závěrka společnosti za rok 2018 

 

(e)  zpráva auditora  

   

(2) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  řádnou účetní závěrku 

společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2018, a to v tomto rozsahu (hlavní 

ukazatele, v tis. Kč): 
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 Pasiva celkem: 473 894 

 

 Aktiva celkem: 473 894 

 

 Výkony a prodej zboží: 124 852 

 

 Výkonová spotřeba 

a náklady na prodané zboží:   70 819 

 

 Provozní výsledek  

hospodaření:     2 998  

 

 Finanční výsledek 

 hospodaření:   - 1 549 

 

 Výsledek hospodaření 

před zdaněním:        1 449  

 

 Daň z příjmů splatná:            0 

    

 Daň z příjmů odložená:             26 

 

 Výsledek hospodaření 

za účetní období 

(po zdanění):       1 423  

 

(3) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  návrh představenstva 

společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na rozdělení zisku společnosti (výsledku 

hospodaření za účetní období) za rok 2018 ve výši 1 422 809,70 Kč takto: 

 

a) příděl do statutárního fondu – sociálního fondu společnosti – ve výši 

600 000,00 Kč 

 

b) příděl do statutárního fondu – fondu odměn společnosti – ve výši 300 000,00 

Kč 

 

c) tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši 34 147,43 Kč 

 

d) dividendy se nevyplácí 

 

e) vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 341 333,49 Kč 

 

f) zbývající část zisku společnosti ve výši 147 328,78 Kč se převádí na účet 428 

„nerozdělený zisk minulých let“. 

 

(4) Jediný akcionář v působnosti valné hromady v souvislosti se svým rozhodnutím o 

výplatě tantiém za rok 2018 u k l á d á  představenstvu společnosti Ostrovská 

teplárenská, a.s., aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém jednotlivým členům orgánů 

společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady s tím, že výplata tantiém bude provedena 
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stejným způsobem, jakým členové orgánů společnosti pobírají odměnu za výkon svých 

funkcí ve společnosti. 

 

(5) Jediný akcionář v působnosti valné hromady u r č u j e  auditora pro ověření účetní 

závěrky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2019, a to Ing. Miroslav Gross, 

ev. č. (KAČR) 0997, místem podnikání Karlovy Vary, Keřová 356/7, PSČ 360 07. 

 

(6) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s odvoláním na ustanovení § 448 odst. 2 

ZOK a s odvoláním na bod 4.1.2.(e) platných stanov společnosti v o l í  s účinností 

k dnešnímu dni tohoto člena d o z o r č í  r a d y :  

 

Karel Bína, xxxx, trvale bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01 

 

(7) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e  starostu města Ing. Jana Bureše podpisem 

písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 

Ostrovská teplárenská, a.s. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 

 

Usn. RM č. 528/19 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 

teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 393 (dále jen 

„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ObecZ“) podle ustanovení § 102 odst. 1 ObecZ r o z h o d l a  

tak, že  

 Zastupitelstvu města Ostrova p ř e d k l á d á  ke schválení návrh dohody o ručení č. 

2019007592 mezi Městem Ostrov, IČO: 00254843, se sídlem 36301 Ostrov, 

Jáchymovská 1, jako ručitelem a Československou obchodní bankou, a.s., IČO: 

00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako bankou, kterou se 

Město Ostrov bance zaručuje za společnost Ostrovská teplárenská, a.s. jako dlužníka, 

že za něj splní všechny závazky ze smlouvy o úvěru č. 2019007933 ve výši 20 000 

000,00 Kč s přísl. mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. jako dlužníkem a 

Československou obchodní bankou, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 

333/150, PSČ 15057, jako věřitelem, který bude sloužit k financování výstavby 

kogenerační jednotky o výkonu 600 kWe, pokud dlužník (Ostrovská teplárenská, a.s.) 

řádně a včas nesplní věřiteli (Československá obchodní banka, a.s.) své závazky z 

uvedené smlouvy o úvěru, 

 a d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města Ostrova, aby podle ustanovení § 85 písm. j) 

ObecZ a podle ustanovení § 38 odst. 3 písm. d) ObecZ schválilo uzavření dohody o 

ručení č. 2019007592 v předloženém znění za shora uvedených podmínek  

 

 

3. Valná hromada KABEL Ostrov, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2018 

Usn. RM č. 529/19 

Rada města Ostrova, které je jediným společníkem obchodní společnosti KABEL OSTROV, 

s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C., vložka 6663 (dále jen „společnost 

KABEL OSTROV, s.r.o.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 

ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
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společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOK“), učinila tato r o z h o d n u t í :  

 

 

(1) Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje výsledek hospodaření za rok 

2018 zisk ve výši 692 650,96 Kč. Tento zisk převést na účet 428 – Nerozdělený zisk 

minulých let. Zůstatek na účtu 428 bude potom činit 1 183 532,43 Kč.     

       

(2) Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 

2018. 

       

(3) Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyplacení nenárokové složky 

odměny jednatele za rok 2018 jednatelce Ing. Libuši Benešové v plné výši. 

 

(4) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e  starostu města Ing. Jana Bureše podpisem 

 písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného společníka společnosti 

KABEL OSTROV, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 

 

 

4. Poskytnutí individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouva 

Usn. RM č. 530 /19 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., IČ 

27989364, se sídlem Školní 737, 357 35 Chodov, zastoupenou Bc. Věrou Bráborcovou, 

ředitelkou společnosti, na zakoupení svozového vozidla k přepravě uživatelů Denního centra 

Mateřídouška. 

 

 

5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva(y) 

Usn. RM č. 531/19 

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 N. A. V., zastoupeného panem J. V., ve výši 8.000 

Kč. 

 

Usn. RM č. 532/19 

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 N. Š., zastoupenou paní M. Š., ve výši 8.000 Kč. 

 

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě II 

Usn. RM č. 533/19 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě II“  

ve smyslu předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 534/19 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, 

výzva č. 92, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa; specifický cíl 4.1.1 – Optimalizovat 

procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 

organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 4.1.2 – 

Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 

jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 

služebního zákona, na projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě II“, 

s maximální celkovou výší nákladů 4 412 000,- Kč včetně DPH. 

 

Usn. RM č. 535/19 

RM doporučuje ZM schválit zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 536/19 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Ostrov – optimalizace postupů  

ve veřejné správě II“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu 

města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 

 

Usn. RM č. 537/19 

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 „Ostrov – optimalizace 

postupů ve veřejné správě II“, na který je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92, 

prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa.  

 

 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Město Ostrov - půjčky na výměnu kotlů 

Usn. RM č. 538/19 

RM doporučuje ZM schválit projekt „Město Ostrov - půjčky na výměnu kotlů“  

ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 539/19 

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o poskytnutí podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 

z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor 

energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích 

Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje ze Státního fondu životního prostředí 

ČR na projekt „Město Ostrov – půjčky na výměnu kotlů“, s maximální celkovou výší nákladů 

2 500 000,- Kč včetně DPH. 

 

Usn. RM č. 540/19 

RM doporučuje ZM schválit zajištění spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových 

způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 

nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. RM č. 541/19 

RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Město Ostrov - půjčky na 

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

realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
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Usn. RM č. 542/19 

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 „Město Ostrov - půjčky  

na výměnu kotlů“, na který je podávána žádost o poskytnutí podporu v rámci Výzvy č. 

1/2019 ze SFŽP.  

 

 

8. Návrh na schválení pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. 

- vlečka 

Usn. RM č. 543/19 

RM doporučuje ZM souhlasit se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města 

Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka, týkající se zrušení Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. – vlečka.  

 

Usn. RM č. 544/19 

RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením změny 

Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka Zastupitelstvu města Ostrov. 

 

 

9. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova - Lesy České republiky, 

s.p. 

Usn. RM č. 545/19 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 412/1 o výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Dolní Žďár                 

u Ostrova, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 26,57 Kč/m2/rok, státnímu podniku Lesy 

České republiky, s.p., IČ 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové, Základní organizace Lesní správa Horní Blatná, odborová 

organizace, IČ 068 33 233 se sídlem náměstí Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná, za 

účelem umístění neprodejného dříví z kalamity na náhradní skládce mimo les, z důvodu 

ochrany lesa proti kůrovci. 

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

usnesení RM státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., bude dnem následujícím po 

uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem části pozemku p. č. 46/14 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 546/19 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 46/14 o výměře cca 200 m2, za nájemné ve výši 

1,20 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářského využití, v k. ú. Květnová, na dobu neurčitou, panu 

J. V., r. č. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01. 

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

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

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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c) Ukončení NS reg. č. 01-06-01-05 + pronájem části pozemku p. č. 1141/10, k. ú. Velichov 

Usn. RM č. 547/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 01-06-01-05 ze dne 21.12.2005, uzavřené na 

pronájem části pozemku p. č. 1141/10 o výměře 10 m2 v k. ú. Velichov, s MUDr. J. N., r. č. 

xxxx, bytem Praha xxxx, PSČ 143 00, dohodou ke dni 30.06.2019.  

 

Usn. RM č. 548/19 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1141/10 o výměře cca 183 m2 v k. ú. Velichov, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, Mgr. A. Š., r. č. xxxx, bytem Plzeň, 

xxxx, PSČ 323 00, za účelem zahrádkářského využití. 

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

usnesení Mgr. A. Š., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

d) Staženo z programu 

 

e) Ukončení Nájemní smlouvy v areálu č. p. 175, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 549/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg.č. 010-19-01-15, uzavřené s panem J. Š., r. č. 

xxxx, trvale bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, na pronájem prostoru určeného k podnikání o 

výměře 70 m2 provozní plochy, která je součástí pozemku st. p. č. 290/1 (označená jako 

290/1/C) v areálu č. p. 175, v k. ú. Ostrov nad Ohří dohodou ke dni 30. 06. 2019. 
 

f) Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2018 

Usn. RM č. 550/19 

RM neschvaluje navýšení nájemného za užívání prostor určených k podnikání o inflaci roku 

2018 pro období od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020. 

 

 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1074/19 spolu se stavbou garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří- využití 

předkupního práva 

Usn. RM č. 551 /19 

RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se 

stavbou garáže bez čp /č. ev., stojící na st. p. č. 1074/19  v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku 

pana V. S., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. Veškeré výdaje spojené s prodejem uhradí Město Ostrov.    

 

b) Staženo z programu 

 

c) Prodej části pozemku p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 552/19 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 375/3  o výměře cca 64 m2 v k. ú. 

Horní Žďár za účelem výstavby dvou garáží, a to na základě žádosti podané panem L. K., r. č. 

xxxx trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov za cenu dle znaleckého posudku plus DPH v zákonné 

výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 

kupující. 
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11. Výběr zhotovitele VZ „Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích ploch“ 

Usn. RM č. 553/19 

RM na základě provedeného posouzení a hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší 

nabídková cena, schvaluje pořadí dodavatelů dle návrhu hodnotící komise a přiděluje 

veřejnou zakázku na realizaci stavby „Ostrov, ul. Družební, Obnova konstrukcí parkovacích 

ploch“ dodavateli č. 1 - Hippmann s.r.o., Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov, IČ 02291754, s 

nabídkovou cenou 747 067,00 Kč bez DPH (903 951,00 Kč včetně DPH) jako 

nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  

 

 

12. Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice - dodatečné stavební práce 

Usn. RM č. 554/19 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 105-19-04-12, kterým se 

celková cena stavby „Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice“ navyšuje o 189 070,72 Kč 

včetně 21% DPH. 

 

 

13. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "Využití prostoru bývalé tržnice u 

Mírového náměstí v Ostrově" 

Usn. RM č. 555/19 

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 "Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového 

náměstí v Ostrově", uchazeči Hippmann s.r.o., Hlavní třída 675, Ostrov 363 01, IČO: 

02291754 s nabídkovou cenou 3 539 956,17 Kč bez DPH, (4 283 346,97 Kč s DPH) jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

14. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 39/2019 – OKSVS – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí 

na volby do Evropského parlamentu 

Usn. RM č. 556/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 421.000 Kč z přijaté 

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

účelovým znakem 98 348. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 40/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na úpravu křižovatky ulic Jáchymovská - Hroznětínská 

Usn. RM č. 557/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 59.000 Kč z projektových dokumentací ke 

stavbám a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 59.000 Kč na 

projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky ulic Jáchymovská - Hroznětínská. 
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c) Rozpočtové opatření č. 41/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na úpravu ulice Hroznětínská pod mostem 

Usn. RM č. 558/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 49.000 Kč z projektových dokumentací ke 

stavbám a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 49.000 Kč na 

projektovou dokumentaci na úpravu ulice Hroznětínská pod mostem. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 42/2019 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny na 

vozidle Toyota 

Usn. RM č. 559/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 35.356 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 35.356 Kč na komerční a zákonné 

pojištění aut.  

 

e) Rozpočtové opatření č. 43/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků na instalaci 

banneru na štít domu čp. 35 

Usn. RM č. 560/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč z vlastní daňové povinnosti 

DPH a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 100.000 Kč na instalaci 

banneru na štít domu čp. 35. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z23/2019 – OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení 

výdajů spojených s těžbou dřeva 

Usn. RM č. 561/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z23/2019: 

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.  

 

g) Rozpočtové opatření č. Z24/2019 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na 

projektovou dokumentaci a stavební povolení na akci parkoviště u tělocvičny ZŠ 

v Myslbekově ulici a na projektovou dokumentaci a stavební povolení na rozšíření sportovní 

haly TJ Ostrov 

Usn. RM č. 562/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z24a/2019: 

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

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 350.000 Kč na 

projektovou dokumentaci a stavební povolení na parkoviště u tělocvičny ZŠ v Myslbekově 

ulici.  

 

h) Rozpočtové opatření č. 44/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na odvoz deponie 

z Karlovarské ulice 

Usn. RM č. 563/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 490.000 Kč z opravy střechy na MDDM a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 490.000 Kč na odvoz deponie 

z Karlovarské ulice. 
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i) Rozpočtové opatření č. 45/2019 – MP – přesun finančních prostředků na celostátní setkání 

preventistů městských policií 2019 

Usn. RM č. 564/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 5.100 Kč na řádku opravy a údržba 

majetku MP a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 5.100 Kč na celostátní 

setkání preventistů městských policií 2019. 

 

j) Rozpočtové opatření č. Z25/2019 – OKS – přijatý dar na realizaci kulturních akcí pro město 

Ostrov a DK Ostrov 

Usn. RM č. 565/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z25/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč z přijatého daru na realizaci 

kulturních akcí pro město Ostrov a DK Ostrov, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 

2019 o 20.000 Kč na mezinárodní sympozium – výročí J. O. Schlika a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 80.000 Kč na kulturní akce pořádané domem kultury.  

 

k) Rozpočtové opatření č. Z26/2019 – OKS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na 

mezinárodní sympozium – výročí J. O. Schlika 

Usn. RM č. 566/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z26/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 24.200 Kč z přijatého příjmy z 

reklamy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 24.200 Kč na mezinárodní 

sympozium – výročí J. O. Schlika. 

 

l) Rozpočtové opatření č. 46/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci na Kulturní léto 2019 v Ostrově   

Usn. RM č. 567/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 250.000 Kč z programových dotací na 

kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

250.000 Kč na individuální dotaci na Kulturní léto 2019 v Ostrově. 

 

m) Rozpočtové opatření č. 47/2019 – OFŠ - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

kultury pro dům kultury na 51. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Usn. RM č. 568/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 40 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na 51. Dětský filmový a televizní festival Oty 

Hofmana pro dům kultury pod účelovým znakem 34070. 

 

 

15. Úprava Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2019 

Usn. RM č. 569/19 

RM doporučuje ZM schválit úpravu „Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě 

Ostrov pro období od 20. 6. 2019 do 31. 12. 2019“ dle podmínek uvedených v příloze 

předloženého návrhu. 
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16. Žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizace, o souhlas s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 2019/2020 

Usn. RM č. 570/19 

RM uděluje souhlas Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové 

organizaci, s výjimkou v počtu žáků v přípravné třídě pro školní rok 2019/2020  

dle předloženého návrhu. 

 

 

17. Program 4. řádného zasedání ZM 19. 6. 2019 

Usn. RM č. 571/19 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Volba člena RM 

3. Schválení dohody o ručení mezi Městem Ostrov a Československou obchodní bankou, 

a.s. 

4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro City Triathlon Karlovy Vary z.s. 

5. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro První Krušnohorská o.p.s. 

6. Souhlas s poskytnutím individuální dotace na Kulturní léto v Ostrově  

7. Návrh města Ostrov valné hromadě KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a. 

s. na jmenování člena dozorčí rady  

8. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období od 

01. 07. 2019 do 30. 06. 2029 

9. Pravidla pro provoz služby "SENIOR EXPRES" 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné 

správě II 

11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Město Ostrov - půjčky na výměnu kotlů 

12. Návrh na schválení pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. - vlečka 

13. Prodeje 

a) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 2851 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

b) Prodej části pozemku p. č. 9/1 o výměře 19 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 

14. Nákup st. p. č. 1074/3 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití 

předkupního práva 

15. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 940/8 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

výústní objekt dešťové kanalizace z parkoviště v Jáchymovské ulici 

16. Vyhlášení 2. kola dotačního řízení v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních 

služeb v roce 2019 

17. Rozpočtová opatření 

18. Návrhy exekutorského úřadu na zastavení exekučního řízení 

19. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

20. Úprava Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2019 

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

rozpočtu PO 

22. Zprávy z výborů 
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18. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

19. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 
 
 
 
 
 
 

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

            starosta města            místostarosta města  

 


