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Město Ostrov 

Usnesení 

z 22. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 1. října 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M.,  

Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec,  

Omluven:        Ilona Leupold, Bc. Petr Kalousek 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalaci systémů pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů na úseku řidičských průkazů 

3. Mimořádná přidělení bytů 

4. Informace - přidělení, převody, směny a podnájmy bytů 

5. Doplnění pořadníku na byty 1+1, 1+kk - 1. část 

6. Krizový byt 

7. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

8. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace, o souhlas se 

zapojením ZŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II. 

9. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci 

10. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

11. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přesunem 

finančních prostředků z RF do FI na nákup keyboard 

12. Ostrovský měsíčník 

13. Rozpočtová opatření 

14. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 

16. Plán inventur na rok 2018 

17. Vyřazení a likvidace majetku města – městský mobiliář 

18. Vyřazení majetku umístěného v areálu psího útulku Ostrov 

19. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 030-00-03-02, pronájem pozemku p. č. st. 2851, v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

b) Pronájem části pozemku p. č. 2515/1 a části pozemku p. č. 485/1, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

c) Snížení nájemného za pronájem televizních kabelových rozvodů (TKR) na území 

města Ostrov 

20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

21. Veřejná zakázka - Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro 

akci „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov“ - výběr 

zpracovatele 



2 
 

22. Vyřazení nefunkčního zařízení z evidence majetku města 

23. Informace starosty 

a) Návrh změny organizačního řádu Domu dětí Ostrov, příspěvková organizace 

b) Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s 

přesunem finančních prostředků z RF do FI na nákup klavíru a úprava investičního 

plánu 

c) Návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace 

d) Mimořádné přidělení bytu 

e) Dopravní podnik Ostrov, s.r.o. 

24. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí ODS k bodu 2 

Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 7, 23d)  

Vedoucí OKS k bodům 8 až 12, 23a), 23b), 23c) 

Vedoucí OF k bodům 13 až 16 

Vedoucí OSMM k bodům 17 a 18 

Vedoucí OMM k bodům 19 a 20 

Vedoucí ORÚP k bodu 21 

Vedoucí OVV k bodu 22 

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 788/18 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 

pod č. 1006/16, 1057/16, 1100/16, 1201/16 a z roku 2017 pod č. 1/17, 29/17, 87/17, 145/17, 

169/17, 194/17,  300/17, 336/17, 394/17, 426/17, 500/17, 578/17, 632/17, 692/17, 741/17, 

821/17, 859/17, 897/17, 926/17, 927/17, 970/17, 1026/17, 1064/17 a z roku 2018 pod č. 1/18, 

29/18, 34/18, 48/18, 96/18, 134/18, 186/18, 268/18, 327/18, 351/18, 352/18, 364/18, 386/18, 

389/18, 453/18, 482/18, 511/18, 517/18, 519/18, 520/18, 566/18 až 568/18, 570/18, 571/18, 

583/18, 590/18, 603/18, 606/18, 620/18, 621/18, 628/18, 632/18, 638/18 až 640/18, 658/18, 

660/18 až 672/18, 676/18 až 678/18, 680/18 až 682/18, 689/18, 693/18, 695/18, 696/18, 

698/18, 723/18, 724/18, 728/18, 729/18, 732/18 až 735/18, 738/18, 742/18, 744/18, 746/18, 

750/18, 752/18, 756/18, 758/18, 760/18, 761/18, 764/18, 768/18 až 783/18. 

 

 

2. Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalaci systémů pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů na úseku řidičských průkazů 

Usn. RM č. 789/18 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

3. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 790/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením dalšího bytu v Ostrově pí. P. H. 
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Usn. RM č. 791/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. V. G. 

 

Usn. RM č. 792/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pí. K. H. 

 

Usn. RM č. 793/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí. H. A. a p. R. S. 

 

Usn. RM č. 794/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. E. Š. 

 

Usn. RM č. 795/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. J. P. 

 

Usn. RM č. 796/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům M. a V. K. 

 

Usn. RM č. 797/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. A. P. 

 

Usn. RM č. 798/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. A. J. a p. R. G. 

 

Usn. RM č. 799/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. H. 

 

Usn. RM č. 800/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 nebo 3+1 v Ostrově pí. M. L. 

 

Usn. RM č. 801/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. P. N. 

 

Usn. RM č. 802/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. R. H. 

 

Usn. RM č. 803/18 

RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v Ostrově p. M. K. 

 

Usn. RM č. 804/18 

RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v Ostrově pí. J. V. 

 

Usn. RM č. 805/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. J. K. 

 

Usn. RM č. 806/18 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. D. P. 
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Usn. RM č. 807/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/9 v Ostrově na 

dobu od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 pro p. F. B. 

 

Usn. RM č. 808/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/10 v Ostrově 

na dobu od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro p. T. H. 

 

Usn. RM č. 809/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/7 v Ostrově na 

dobu od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro p. J. P. 

 

Usn. RM č. 810/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 2+kk v ul. Odborů 612/13 v Ostrově 

na dobu od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 pro pí. V. F. 

 

Usn. RM č. 811/18 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: P. H., M. L., P. N. 

 

Usn. RM č. 812/18 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 

žadatele v tomto pořadí: V. T., J. B. 

 

 

4. Informace - přidělení, převody, směny a podnájmy bytů 

- bez usnesení.  

 

 

5. Doplnění pořadníku na byty 1+1, 1+kk - 1. část 

Usn. RM č. 813/18 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 a 1+kk v Ostrově o žadatele v tomto pořadí: 

J. G., J. N., D. Š., H. B. 
 

Usn. RM č. 814/18 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+kk a 1+1 v Ostrově o žadatele A. U. 

 

Usn. RM č. 815/18 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení pí. H. V. 

 

 

6. Krizový byt 

Usn. RM č. 816/18 

RM souhlasí se zřízením krizového bytu pro potřeby odboru SVZ Městského úřadu 

v Ostrově. Obsazování bytu bude v kompetenci OSVZ. 
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7. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 817/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro M. H., zastoupeného paní I. Š. ve výši 10.000 Kč. 

 

 

8. Žádost Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace, o souhlas se 

zapojením ZŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II. 

Usn. RM č. 818/18 

RM bere na vědomí podání žádosti o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-18-

063 – MŠMT – Šablony II v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – 

Základní  škole Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizaci, IČO 49753347. Podání 

žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 

 

 

9. Souhlas s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci 

Usn. RM č. 819/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 45 408,00 Kč od 

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,       

IČO 24231509 pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou 

organizaci, na zaplacení obědové služby poskytované v období od 2. října 2018 do 29. června 

2019 ve prospěch 10 nezletilých dětí.  

 

 

10. Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací 

Usn. RM č. 820/18 

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

nefunkční kopírky Minolta a opotřebovaného koberce z důvodu nefunkčnosti a zastaralosti 

z evidence Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, v celkové 

pořizovací ceně 31 942,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 821/18 

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

nefunkční kuchyňské váhy z důvodu nefunkčnosti z evidence Mateřské školy Ostrov, 

Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 4 000,00 Kč.  

 

Usn. RM č. 822/18 

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

z důvodu nefunkčnosti z evidence Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 

organizace, v celkové pořizovací ceně 4 406,40 Kč. 

 

Usn. RM č. 823/18 

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

nefunkční výpočetní techniky, ozvučovací sestavy, elektrických přístrojů, motorové kosy  

a drobného majetku z důvodu nerentabilních oprav, nefunkčnosti a zastaralosti z evidence 

Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 

82 852,00 Kč.  
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Usn. RM č. 824/18 

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

neopravitelné sedačky a poškozených hrnců z důvodu nerentabilních oprav, nefunkčnosti  

a zastaralosti z evidence Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace  

v celkové pořizovací ceně 12 304,10 Kč.  

 

Usn. RM č. 825/18 

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

nefunkční a neopravitelné kopírky a skříňky z důvodu nerentabilních oprav, nefunkčnosti  

a zastaralosti z evidence Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 100 934,00 Kč. 

 

 

11. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přesunem 

finančních prostředků z RF do FI na nákup keyboard 

Usn. RM č. 826/18 

RM souhlasí s posílením fondu investic Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, převedením částky 26 000,00 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 odst. 4) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

12. Ostrovský měsíčník 

Usn. RM č. 827/18 

RM rozhodla, že přípravu Ostrovského měsíčníku bude s platností od 1. 11. 2018 zajišťovat 

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, a to ve stávajícím formátu.  

 

Usn. RM č. 828/18 

RM ruší usn. RM č. 420/17 ze dne 10. 5. 2017. 

 

 

13. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 79/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na opravy a 

údržbu vozovek ve městě  

Usn. RM č. 829/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 500 tis. Kč ze souvislých oprav chodníků a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 500 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve 

městě.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 80/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z MPSV na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace  

Usn. RM č. 830/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 36.414 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 

materiální pomoci pro MŠ Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 

13014. 
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c) Rozpočtové opatření č. 81/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z MPSV na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ Masarykova 1289, příspěvková organizace  

Usn. RM č. 831/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 36.869,70 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 

materiální pomoci pro ZŠ Masarykova 1289, příspěvková organizace pod účelovým znakem 

13014. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 82/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z MPSV na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace  

Usn. RM č. 832/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 187.884,90 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚKK na projekt 

Obědy do škol v Karlovarském kraji financovaného z operačního programu Potravinové a 

materiální pomoci pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace pod účelovým 

znakem 13014. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 83/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na elektrickou 

energii na veřejném WC zastávka 

Usn. RM č. 833/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 6 tis. Kč z elektrické energie na veřejném 

osvětlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 6 tis. Kč na elektrickou energii 

na veřejném WC zastávka. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 84/2018 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození a zničení movitých věcí v MŠ Palackého 

Usn. RM č. 834/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 69.105 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 69.105 Kč na opravu a údržbu MŠ 

Palackého.  

 

g) Rozpočtové opatření č. 85/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt Majáles 

Usn. RM č. 835/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 

Majáles pod účelovým znakem 3013. 
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h) Rozpočtové opatření č. 86/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt Zámecké divadlo 

Usn. RM č. 836/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 10 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 

Zámecké divadlo pod účelovým znakem 3013. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 87/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt Městské slavnosti 

Usn. RM č. 837/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 20 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 

Městské slavnosti pod účelovým znakem 3013. 

 

 

14. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

Usn. RM č. 838/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu J. M., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve 

výši 3 333,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 839/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní V. P., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve 

výši 6 703,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 840/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu J. H., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve 

výši 1 160,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 841/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní K. J., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 

8 467,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 842/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní A. L., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve 

výši 4 473,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

 

15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 

Usn. RM č. 843/18 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové 

dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši               

50.000,00 Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 658, 659, ul. Lidická, 363 01  

Ostrov v předloženém znění. 
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16. Plán inventur na rok 2018 

Usn. RM č. 844/18 

RM vyhlašuje inventury na rok 2018 a schvaluje Plán inventur na rok 2018 v předloženém 

znění.  

 

 

17. Vyřazení a likvidace majetku města – městský mobiliář 

Usn. RM č. 845/18 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence 

majetku a s likvidací zastaralého a poškozeného mobiliáře dle přiloženého návrhu. 

 

 

18. Vyřazení majetku umístěného v areálu psího útulku Ostrov 

Usn. RM č. 846/18 

RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením vysokotlakého 

čističe umístěného v areálu psího útulku Ostrov vedeného pod inventárním číslem 47/067.  

 

 

19. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 030-00-03-02, pronájem pozemku p. č. st. 2851, v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 847/18 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 030-00-03-02 ze dne 28.02.2000, na 

pronájem pozemku st. p. č. 2851 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba garáže bez č. 

p./ č. e. ve vlastnictví třetí osoby, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, uzavřené s paní M. A., r. č. 

xxxx, bytem Praha xxxx,  PSČ 101 00, dohodou ke dni 31.10.2018.  

 

Usn. RM č. 848/18 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 2851 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví Mgr. M. T. K., vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, Mgr. M. T. K., 

r. č. xxxx, bytem Praha xxxx, PSČ 101 00, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 

Kč/m2/rok. 

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Mgr. K., nebude uzavřena do 30 dnů 

ode dne doručení tohoto usnesení RM Mgr. K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

b) Pronájem části pozemku p. č. 2515/1 a části pozemku p. č. 485/1, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 849/18 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 2515/1 o výměře cca 110 m2 a části pozemku 

p. č. 485/1 o výměře cca 75 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, žadatelce, paní D. S., r. č. xxxx, 

bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01. 

 

c) Snížení nájemného za pronájem televizních kabelových rozvodů (TKR) na území města 

Ostrov 

Usn. RM č. 850/18 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 270-13-11-14 ze dne 13.11.2013, ve znění 

pozdějšího dodatku, uzavřené se společností KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, se 

sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 36301, na pronájem televizních kabelových rozvodů na 
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území města Ostrov, spočívající ve snížení nájemného od roku 2018 na částku 620 000,00 

Kč/rok + DPH. 

V případě, že dodatek k nájemní smlouvě se společností KABEL OSTROV, s.r.o., nebude 

uzavřen do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM se společností KABEL OSTROV, 

s.r.o., bude dnem následujícím po uplynutí této lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu 

zrušeno. 

 

 

20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

Usn. RM č. 851/18 

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

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

Dolní Žďár, pč. 453, kNN“, č. IP-12-0005799/VB1, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 383/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova pro 

oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, 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 zaplacení náhrad povinnému, 

ponese oprávněný. 

 

 

21. Veřejná zakázka - Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro 

akci „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov“ - výběr 

zpracovatele 

Usn. RM č. 852/18 

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

cena, schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje 

veřejnou zakázku malého rozsahu "Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – 

vlečka, Ostrov" uchazeči Noza s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČO 24767417 s 

nabídkovou cenou 781 800,00 Kč bez DPH (945 978,00,- Kč vč. DPH), jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

 

22. Vyřazení nefunkčního zařízení z evidence majetku města 

Usn. RM č. 853/18 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci zastaralé a 

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

 

 

23. Informace starosty 

a) Návrh změny organizačního řádu Domu dětí Ostrov, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 854/18 

RM neschvaluje návrh změny organizačního řádu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkové organizace, v předloženém znění. 

 

 

 

 



11 
 

b) Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přesunem 

finančních prostředků z RF do FI na nákup klavíru a úprava investičního plánu 

Usn. RM č. 855/18 

RM schvaluje úpravu investičního plánu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, na rok 2018, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 856/18 

RM souhlasí s posílením fondu investic Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, převedením částky 120 000,00 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 odst. 4) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

c) Návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 857/18 

RM neschvaluje návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, 

příspěvkové organizace, v předloženém znění. 

 

d) Mimořádné přidělení bytu 

Usn. RM č. 858/18 

RM souhlasí s přednostním přidělením bytu v obytném souboru Klášter Ostrov pí. E. S. 

 

e) Dopravní podnik Ostrov, s.r.o. 

Usn. RM č. 859/18 

RM s o u h l a s í ,  aby Město Ostrov coby 50% společník obchodní společnosti Dopravní 

podnik Ostrov, s.r.o. podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších 

předpisů, podalo u Krajského soudu v Plzni návrh na výmaz jednatelů a členů dozorčí rady 

uvedené společnosti z obchodního rejstříku, u kterých zanikla jejich funkce v důsledku 

odstoupení, a současně RM z p l n o m o c ň u j e  1. místostarostu Mgr. Petra Šindeláře, 

LL.M. k zastupování města Ostrov v takovém řízení před rejstříkovým soudem. 

 

 

24. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný                       Mgr. Petr Šindelář, LL.M., 

  starosta města      1. místostarosta města 


