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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 4. února 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, Ing. Petr Nedvěd, 

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

Omluven:        

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2018 

3. Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 + 

veřejnoprávní smlouvy 

4. Poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a 

služeb prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouvy 

5. Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením - Seznámení s výsledky dotazníkového 

šetření 

6. Souhlas s přijetím daru pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvkovou organizaci 

7. Žádost Základní školy Májová, příspěvková organizace, o souhlas s podáním žádosti o 

grant v projektu EU Erasmus+ 

8. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánu příspěvkových organizací města 

Ostrov na rok 2019 

9. Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o grant na festival Soukání Ostrov 2019 

10. Rozpis rozpočtu na rok 2019 

11. Rozpočtová opatření 

12. Žádost o finanční dar 

13. Pohledávky k 31. 12. 2018 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků reg. č. 070-16-03-01, spočívající ve 

snížení propachtované plochy –  STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. 

15. Prodeje, nákupy, směny 

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

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

16. Věcná břemena 

a) Dohoda o zrušení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na p.p.č. 896/31                        

a 896/33 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

17. Inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz psího útulku 

18. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 278-14-09-23 - zajištění správy a provozu stavby s 

názvem „Ostrov, Skatepark - Plochy pro volnočasové aktivity“ 

19. VZ „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie – ZŠ Masarykova Ostrov“- 

schválení zadávacích podmínek 

20. Informace starosty 
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a) VZ "Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově" – zrušení VZ a schválení 

nového zadávacího řízení 

b) Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice - změna předpokládané ceny 

c) Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Ostrov k 1. 5. 2019 

21. Zprávy z komisí  

 

Účast: 

IA k bodu 2 

Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 5 

Vedoucí OKS k bodům 6 až 9 

Vedoucí OF k bodům 10 až 13 

Vedoucí OMM k bodům 14 až 16 

Vedoucí OSMM k bodům 17 a 18 

Vedoucí OI k bodům 19 a 20a), 20b) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 55/19 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 

pod č. 294/17, z roku 2018 pod č. 943/18, 1020/18, 1021/18, 1030/18 až 1032/18 a z roku 

2019 pod č. 3/19, 5/19 až 8/19, 10/19, 13/19 až 15/19, 21/19, 30/19 až 35/19 a 44/19. 

 

 

2. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2018 

Usn. RM č. 56/19 

RM bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol orgánu veřejné správy a 

veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací a u příjemců veřejných 

finančních podpor za rok 2018 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení zákona 255/2012 Sb., o kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

 

3. Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 + 

veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 57/19 

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

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

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

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

sociálních služeb v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 58/19 

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

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

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

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

Centrum sociálních služeb v Karlových Varech. 
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Usn. RM č. 59/19 

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

ve výši 20 000 Kč organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 

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

zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

služeb v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 60/19 

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

ve výši 20 000 Kč organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., 

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

Končelem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – odborné sociální poradenství. 

 

Usn. RM č. 61/19 

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

ve výši 20 000 Kč organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., 

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

Končelem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – osobní asistence. 

 

Usn. RM č. 62/19 

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

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

01  Aš, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

s dětmi v tísni v Aši. 

 

Usn. RM č. 63/19 

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

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

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu 

nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – denní 

stacionáře, Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech.  

 

Usn. RM č. 64/19 

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

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

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu 

nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – azylové domy, 

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary. 

 

Usn. RM č. 65/19 

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

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

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu 

nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně 

terapeutické dílny Karlovy Vary.  
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Usn. RM č. 66/19 

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

ve výši 40 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 

10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2019 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – odborné sociální poradenství.  

 

Usn. RM č. 67/19 

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

ve výši 30 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 

10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2019 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. 

 

Usn. RM č. 68/19 

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

ve výši 30 000 Kč organizaci KSK centrum, o.p.s., IČ: 70800812, se sídlem Sedlec 125, 360 

10  Karlovy Vary, zastoupenou Milanem Kováčem, na úhradu nákladů pro rok 2019 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – terénní programy. 

 

Usn. RM č. 69/19 

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

ve výši 10 000 Kč organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02  

Praha 8, zastoupenou na základě plné moci Soňou Petráškovou, na úhradu nákladů pro rok 

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – telefonická krizová pomoc, 

Linka bezpečí. 

 

Usn. RM č. 70/19 

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

ve výši 8 500 Kč organizaci Raná péče KuK, z.ú., IČ: 29109663, se sídlem Tomanova 2645/5, 

301 00  Plzeň, zastoupenou Mgr. Miroslavou Bartošovou, na úhradu nákladů pro rok 2019 

spojených s poskytováním registrované sociální služby - raná péče. 

 

Usn. RM č. 71/19 

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

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

se sídlem Pastýřská 771/4, 350 02  Cheb, zastoupenou Ing. Ludmilou Froňkovou DiS., na 

úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – raná 

péče. 

 

Usn. RM č. 72/19 

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

ve výši 40 000 Kč organizaci Světlo Kadaň z. s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, 432 

01  Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní program 

Karlovarsko. 

 

Usn. RM č. 73/19 

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

města Ostrov ve výši 20 000 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem 

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09  Karlovy 
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Vary, IČ: 25755277, zastoupenou na základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu nákladů 

pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi. 

 

Usn. RM č. 74/19 

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

města Ostrov ve výši 20 000 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem 

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09  Karlovy 

Vary, zastoupenou na základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu nákladů pro rok 2019 

spojených s poskytováním registrované sociální služby – terénní programy.  

 

Usn. RM č. 75/19 

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

města Ostrov ve výši 150 000 Kč organizaci Domov pro seniory Květinka s.r.o., IČ: 

04668448, se sídlem Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, zastoupenou Sabinou a Michalem 

Fialkovými, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – domovy pro seniory, Domov pro seniory Květinka s.r.o. 

 

Usn. RM č. 76/19 

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

města Ostrov ve výši 16 500 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se 

sídlem Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na 

úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domy 

na půl cesty, Dům na půl cesty sv. Josefa v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 77/19 

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

města Ostrov ve výši 70 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

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

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 

pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně. 

 

Usn. RM č. 78/19 

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

města Ostrov ve výši 900 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

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

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 

pokojného stáří Ostrov. 

 

Usn. RM č. 79/19 

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

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

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

nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - telefonická 

krizová pomoc, Linka důvěry. 

 

Usn. RM č. 80/19 

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

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem 

Blahoslavova 659/18, 360 09  Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu 
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nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – odborné 

sociální poradenství, Manželská, rodinná a občanská poradna v Karlových Varech. 

 

 

Usn. RM č. 81/19 

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

města Ostrov ve výši 1 800 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem 

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

nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - pečovatelská 

služba, pobočka Ostrov. 

 

Usn. RM č. 82/19 

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

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

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

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, Klub Ostrov. 

 

Usn. RM č. 83/19 

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

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

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

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní 

program Karlovy Vary a přilehlé obce. 

 

Usn. RM č. 84/19 

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

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 

25248863, se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou 

Liškovou, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby - průvodcovské a předčitatelské služby, pobočka Ostrov. 

 

Usn. RM č. 85/19 

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

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 

25248863, se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou 

Liškovou, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pobočka 

Ostrov. 

 

Usn. RM č. 86/19 

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

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 

25248863, se sídlem Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou 

Liškovou, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby - sociální rehabilitace, pobočka Ostrov. 
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4. Poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 87/19 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

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

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

provozních nákladů pro rok 2019 spojených s provozem Humanitárního skladu použitého 

nábytku v Ostrově. 

 

Usn. RM č. 88/19 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, 

IČ: 49778129, se sídlem Karlovarská 67, 323 18 Plzeň, zastoupenou Mgr. Viktorem 

Vanžurou, zastoupeným na základě plné moci PhDr. Kristinou Červenkovovou, na nákup 

pomůcek pro volnočasové aktivity, k úhradě půjčovného a vstupného pro děti Střediska 

výchovné péče v Karlových Varech. 

 

Usn. RM č. 89/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

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

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

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

pro rok 2019 spojených s provozem lůžek dlouhodobé paliativní péče. 

 

Usn. RM č. 90/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

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

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

osobních a provozních nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním Dobrovolnické 

služby Tereza ve městě Ostrov. 

 

Usn. RM č. 91/19 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov 

Oblastní charitě Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou 

Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů spojených s provozem Potravinové banky Charity 

Ostrov. 

 

 

5. Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením - Seznámení s výsledky dotazníkového 

šetření 

- bez usnesení.  

 

 

6. Souhlas s přijetím daru pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvkovou organizaci 

Usn. RM č. 92/19 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10 000,00 Kč od 

Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvkovou organizaci za 

projekty „Skrývání a odkrývání OČIMA“ (38členný kolektiv) a „Skrývání a odkrývání 

RUKAMA“(36členný kolektiv). 
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7. Žádost Základní školy Májová, příspěvková organizace, o souhlas s podáním žádosti o 

grant v projektu EU Erasmus+ 

Usn. RM č. 93/19 

RM bere na vědomí podání žádosti Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 

organizace, o grant v projektu EU Erasmus+. 

 

Usn. RM č. 94/19 

RM souhlasí se zasláním finančních prostředků z grantu v projektu EU Erasmus+ na účet  

Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 95/19 

RM požaduje předložení zhodnocení projektu EU Erasmus+ po jeho ukončení.  

 

8. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánu příspěvkových organizací města Ostrov 

na rok 2019 

Usn. RM č. 96/19 

RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2019 dle předloženého 

návrhu. 

 

Usn. RM č. 97/19 

RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2019 dle předloženého 

návrhu. 

 

Usn. RM č. 98/19 

RM ukládá odboru kancelář starosty písemně sdělit závazné ukazatele vyplývající ze 

schváleného rozpisu rozpočtu města na rok 2019 příspěvkovým organizacím města, které jsou 

povinny se jimi řídit.  

 

 

9. Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o grant na festival Soukání Ostrov 2019 

Usn. RM č. 99/19 

RM bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, 

o podání žádosti o finanční podporu Národního informačního a poradenského střediska pro 

kulturu na akci Soukání Ostrov 2019, 12. mezinárodní divadelní festival dětí a mládeže.  

 

Usn. RM č. 100/19 

RM bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, 

o podání žádosti o dotaci do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu kulturních aktivit v Karlovarském kraji na akci Soukání 2019, 12. mezinárodní 

divadelní festival dětí a mládeže. 

 

 

 

10. Rozpis rozpočtu na rok 2019 

Usn. RM č. 101/19 

RM bere na vědomí rozpis rozpočtu města na rok 2019 v předloženém znění, kde celkové 

příjmy města včetně financování činí 447 998 tis. Kč a celkové výdaje města činí 447 998 tis. 

Kč. 
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Usn. RM č. 102/19 

RM ukládá odboru finančnímu zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2019 pro jednotlivé odbory 

MěÚ a pro Městskou policii Ostrov.  

 

 

11. Rozpočtová opatření 

a) Konkretizace rozpočtového opatření č. 111/2018 – OF – zařazení transferů, změna u 

přijatých a poskytnutých transferů a závazných ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb.  

Usn. RM č. 103/19 

RM schvaluje, v návaznosti na své usnesení č. 1040/18 ze dne 10. 12. 2018 k rozpočtovému 

opatření č. 111/2018, konkrétní rozpočtové změny u dotačních projektů spolufinancovaných 

z fondů Evropské unie, státního rozpočtu, přijatých a poskytnutých transferů a závazných 

ukazatelů podle předložené informace. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 1/2019 – OVV – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny na 

vozidle Toyota 

Usn. RM č. 104/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 37.687 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 37.687 Kč na komerční a zákonné 

pojištění aut.  

 

c) Rozpočtové opatření č. 2/2019 – OF – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon 

státní správy 

Usn. RM č. 105/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 u odboru finančního o 2.784.100 Kč v rámci 

souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu na výkon státní správy a snižuje se 

financování – třída 8. převodem ze základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje 

ve výši 2.784.100 Kč. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 3/2019 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

střechy na DK, za poškození městské zeleně a poškození plotu u ZŠ Myslbekova v důsledku 

vichřice 

Usn. RM č. 106/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 185.597 Kč z přijatého pojistného 

plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 49.207 Kč na opravu domu kultury, 

zvyšují se výdaje o 40.000 na opravy místních komunikací, zvyšují se výdaje o 81.555 Kč na 

dosadby zeleně a zvyšují se výdaje o 14.835 Kč na opravy v ZŠ Myslbekova.  

 

 

12. Žádost o finanční dar 

Usn. RM č. 107/19 

RM neschvaluje finanční dar Domovu Potoky, JIPRO-CASH, s. r. o., po zůstaviteli S. C., 

zemř. xxxx, ve výši 24 481,00 Kč.  

 

 

13. Pohledávky k 31. 12. 2018 

- bez usnesení.  
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14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků reg. č. 070-16-03-01, spočívající ve 

snížení propachtované plochy –  STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. 

Usn. RM č. 108/19 

RM schvaluje změnu Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků reg. č. 070-16-03-01 ze dne 

18.02.2016, uzavřené se společností STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o., IČ 477 14 972, se 

sídlem Bor čp. 98, Sadov, pošta Karlovy Vary 1, PSČ 360 01, okres Karlovy Vary, 

k propachtování pozemků za účelem zemědělského využití, spočívající ve zúžení předmětu 

této smlouvy o pachtu o pozemek p. č. 520/17 o výměře 14 587 m2, který byl na základě GP č. 

179-175/2018 oddělen z pozemku p. č. 520/1o původní výměře 261 355 m2, vše v k. ú. 

Mořičov, a který byl převeden z vlastnictví města Ostrov do vlastnictví Ing. Zdeňka Matějů a 

pana Vladimíra Matějů,  na základě Kupní smlouvy reg. č. 012-19-01-17 ze dne 04.12.2018. 

Dodatek ke smlouvě o pachtu zemědělských pozemků mezi Městem Ostrov a společností 

STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o., se sjednává s rozvazovací podmínkou 60 dnů. Pokud 

nebude dodatek ke smlouvě uzavřen do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM 

společnosti STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

15. Prodeje, nákupy, směny 

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

Usn. RM č. 109/19 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku st. p. č. 1798 o výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří, manželům J. Č., nar. xxxx  a A. Č., nar. xxxx, oba trvale xxxx, 363 01 Ostrov, za 

cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. 

 

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

Usn. RM č. 110/19 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku st. p. č. 1799 o výměře 34 m2 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří, manželům L. B., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov a N. B., nar. xxxx, bytem 

xxxx, za cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej 

bude vztahovat.  

 

 

16. Věcná břemena 

a) Dohoda o zrušení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na p.p.č. 896/31                        

a 896/33 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 111/19 

RM schvaluje Dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti práva chůze a jízdy na 

povinných pozemcích p. p. č. 896/31 a 896/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří ve vlastnictví Města 

Ostrov, IČO: 002 54 843, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, ve prospěch panujících 

(oprávněných) pozemků st. p. č. 3108, 3109, 3110, 3111, 3131 a p. p. č. 904/1, 904/9 a 907/5 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, ve vlastnictví p. Františka Třešňáka, nar. 24.11.1945, bytem, 

Jáchymovská 1443, 363 01 Ostrov, v předloženém znění, a to bez vzájemného finančního 

vyrovnání. Veškeré náklady na zrušení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na 

vkladové řízení, ponese oprávněný.  
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17. Inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz psího útulku 

Usn. RM č. 112/19 

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

pro psy o inflaci roku 2018 s účinností od 1. 2. 2019 ze současné měsíční částky 16.410,00 Kč 

na nově upravenou měsíční částku 16.755,00 Kč.  

 

 

18. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 278-14-09-23 - zajištění správy a provozu stavby s 

názvem „Ostrov, Skatepark - Plochy pro volnočasové aktivity“ 

Usn. RM č. 113/19 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 278-14-09-23 - zajištění správy a provozu 

stavby s názvem „Ostrov, Skatepark - Plochy pro volnočasové aktivity“ dle předloženého 

návrhu. 

 

Usn. RM č. 114/19 

RM ukládá OSMM provézt rozpočtové opatření na pokrytí zvýšených nákladů dle Dodatku  

č. 1 k příkazní smlouvě č. 278-14-09-23 z FRR. 

 

 

19. VZ „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie – ZŠ Masarykova Ostrov“- 

schválení zadávacích podmínek 

Usn. RM č. 115/19 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie – ZŠ 

Masarykova Ostrov 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. Kritériem pro hodnocení 

nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

20. Informace starosty 

a) VZ "Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově" – zrušení VZ a schválení 

nového zadávacího řízení 

Usn. RM č. 116/19 

RM ruší veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby „Koupaliště – Rekonstrukce malých 

bazénů v Ostrově“ zadávanou formou Zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku. 

 

Usn. RM č. 117/19 

RM schvaluje zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby „Koupaliště – Rekonstrukce 

malých bazénů v Ostrově“ zadávané formou Zjednodušeného podlimitního řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku a schvaluje Zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. 

Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

b) Ostrov, 12. etapa - Parkoviště Májová ulice - změna předpokládané ceny 

Usn. RM č. 118/19 

RM bere na vědomí změnu předpokládané ceny u veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

„Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice“. 
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c) Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Ostrov k 1. 5. 2019 

Usn. RM č. 119/19 
RM schvaluje aktualizaci přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 5. 2019 

v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 120/19 
RM ukládá tajemnici MěÚ vyhlásit VŘ na pozici vedoucího odboru městských investic a 

správy. 

 

 

21. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

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

starosta města          místostarosta města  

                 

 


