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Město Ostrov 

Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 29. října 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Josef Železný, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková,  

Ing. Vladimír Palivec,  

Omluven:        Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold, Bc. Petr Kalousek 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí 

3. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 

4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením do projektu a přijetím věcných darů v rámci Implementace Krajského akčního 

plánu 1 v Karlovarském kraji 

5. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas se zapojením 

ZUŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II. 

6. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy  

7. Úprava plánu investic Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, na rok 

2018 a souhlas s přesunem finančních prostředků z RF do FI na nákup serveru 

8. Návrh nařízení města č. 1/2018, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a 

sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení 

úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam neprovádí 

zimní údržba 

9. Pronájmy, výpůjčky 

a) Výpůjčka částí pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

b) Výpůjčka pozemku p. č. 175 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

c) Ukončení NS reg. č. 238-18-07-16, pronájem části pozemku p. č. 224/340 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

d) Ukončení NS reg. č. 303-18-10-02, pronájem pozemku p. č. st. 1038, jehož součástí je 

stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej části pozemku p. č. 159 v k. ú. Kfely u Ostrova 

11. Rozpočtová opatření 

12. Návrh rozpočtu města na rok 2019 - 2. čtení 

13. Pohledávky k 30. 9. 2018 

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 155-14-06-05 - Svoz a využívání využitelných složek 

komunálního odpadu - papír, plast, sklo, včetně rozmístění sběrných nádob na území 

Města Ostrov 

15. Odměny neuvolněných členů ZM na příští volební období 

16. Termíny obřadních dnů pro rok 2019 

17. Informace starosty 

18. Zprávy z komisí  
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Účast: 

Velitel MP k bodu 3 

Vedoucí OKS k bodům 4 až 8 

Vedoucí OMM k bodům 9 a 10 

Vedoucí OF k bodům 11 až 13 

Vedoucí OSMM k bodu 14 

TAJ k bodu 15 

Vedoucí ODS bodu 16 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 879/18 

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

č. 580/17, 629/17 a z roku 2018 pod č. 573/18, 607/18, 616/18, 618/18, 630/18, 659/18, 699/18, 

700/18, 785/18, 824/18, 849/18, 860/18, 863/18, 865/18 až 868/18, 870/18, 872/18 až 875/18 a 

877/18.  

 

 

2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí 

- bez usnesení.  

 

 

3. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 

Usn. RM č. 880/18 

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

a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  

 

 

4. Žádost Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením do projektu a přijetím věcných darů v rámci Implementace Krajského akčního 

plánu 1 v Karlovarském kraji 

Usn. RM č. 881/18 

RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, 

do projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.   

 

Usn. RM č. 882/18 

RM dává Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizaci, souhlas s přijetím 

věcných darů – sady výukových tiskových a laminátových materiálů Stavitel věží v celkové 

hodnotě 4 500,00 Kč, dále sady stavebnicových kostek různých tvarů a barev, stavebnicové 

podložky a dalších stavebnicových komponentů (1 123 ks v sadě) v celkové hodnotě  

28 500,00 Kč a sady komponentů Malý vodohospodář v celkové hodnotě 4 500,00 Kč v rámci 

Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476. 
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5. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas se zapojením 

ZUŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II. 

Usn. RM č. 883/18 

RM souhlasí s podáním žádosti o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-18-063 – 

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

umělecké škole Ostrov, příspěvkové organizaci, IČO 49753606.  Podání žádosti o dotaci 

nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 

 

 

6. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy  

Usn. RM č. 884/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 61 500,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro Městský 

dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených se 

zajištěním bruslení na zimním stadionu v Ostrově pro děti z ostrovských mateřských škol. 

 

Usn. RM č. 885/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7 700,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 886/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7 700,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 887/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7 700,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, na 

úhradu nákladů na tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 888/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7 700,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 

 

Usn. RM č. 889/18 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7 700,00 Kč od Ostrovské 

teplárenské, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49790498, pro 

Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na 

tělovýchovné akce a pořízení sportovních potřeb pro děti v mateřské škole. 
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7. Úprava plánu investic Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, na rok 

2018 a souhlas s přesunem finančních prostředků z RF do FI na nákup serveru 

Usn. RM č. 890/18 

RM schvaluje úpravu plánu investic Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 

organizace, na rok 2018, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 891/18 

RM souhlasí s posílením fondu investic Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 

organizace, převedením částky 49 000,00 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 odst. 4) zákona  

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

na nákup nového serveru. 

 

 

8. Návrh nařízení města č. 1/2018, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti 

místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků 

místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam neprovádí zimní údržba 

Usn. RM č. 892/18 

RM schvaluje nařízení města Ostrov č. 1/2018 (NM č. 1/2018), o zabezpečení zmírňování závad 

ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a 

o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

neprovádí zimní údržba, v předloženém znění. 

 

 

9. Pronájmy, výpůjčky 

a) Výpůjčka částí pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 893/18 

RM schvaluje výpůjčku části „a“ o výměře cca 105 m2 a části „b“ o výměře cca 430 m2, vše z 

pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, na dobu neurčitou, spolku OSTROVSKÝ 

MACÍK, z.s., IČO 270 06 956, se sídlem Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, za účelem sekání trávy 

pro zvířata, která spolek chová. 

Výpůjční smlouva mezi Městem Ostrov a spolkem OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., se sjednává 

s rozvazovací podmínkou 60 dnů. Pokud nebude smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení 

tohoto usnesení RM spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., bude dnem následujícím po uplynutí 

lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Výpůjčka pozemku p. č. 175 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

Usn. RM č. 894/18 

RM schvaluje nevypůjčit pozemek p. č. 175 o výměře 431 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, 

Spolku občanů a přátel Vykmanova, IČO 058 19 156, se sídlem Vykmanov 28, 363 01 Ostrov, 

za účelem setkávání a konání společných akcí občanů obce Vykmanov. 

 

c) Ukončení NS reg. č. 238-18-07-16, pronájem části pozemku p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

Usn. RM č. 895/18 

RM schvaluje ukončení NS reg. č. 238-18-07-16 ze dne 27.06.2018, uzavřené na pronájem části 

pozemku p. č. 224/340 o výměře 2 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s Thi An Truong, IČ 65583027, 

se sídlem 43151 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří, Václava Řezáče 390, 

dohodou ke dni 31.10.2018. 

 

 



5 
 

Usn. RM č. 896/18 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/340 o výměře 2 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,00 Kč/m2/rok, Hung Nguyen Thien, IČO 672 62 848, se 

sídlem Jáchymov, Lidická 816, PSČ 36251, za účelem užívání části tohoto pozemku, na kterém 

se nachází přístavek na umístění lahví LPG, pro potřeby restaurace v budově č. p. 1042, která 

je součástí pozemku p. č. 837, v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Tylova, Ostrov. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Hung Nguyen Thien, se sjednává s rozvazovací 

podmínkou 60 dnů. Pokud nebude smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení tohoto 

usnesení RM Hung Nguyen Thien, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

d) Ukončení NS reg. č. 303-18-10-02, pronájem pozemku p. č. st. 1038, jehož součástí je 

stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 897/18 

RM schvaluje ukončení NS reg. č. 303-18-10-02 ze dne 27.09.2018, uzavřené na pronájem 

pozemku p. č. st. 1038 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č. e., v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, s nájemcem, Ing. P. N., dat. nar. xxxx, bytem Mariánské Lázně, xxxx,  

PSČ 353 01, dohodou ke dni 31.10.2018. 

 

Usn. RM č. 898/18 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1038 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba garáže 

bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, L. Č., r. č. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, na 

dobu neurčitou, za nájemné 500,00 Kč/měsíc. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem L. Č. se sjednává s rozvazovací podmínkou 60 

dnů. Pokud nebude smlouva uzavřena do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM panu L. 

Č., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu 

zrušeno.  

 

 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej části pozemku p. č. 159 v k. ú. Kfely u Ostrova 

- bez usnesení 

 

 

11. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 93/2018 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození skleněné skříňky na budově čp. 733 

Usn. RM č. 899/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 21.500 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 21.500 Kč na opravu a údržbu DK.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 94/2018 – OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP)  

Usn. RM č. 900/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 100.954 Kč na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) pod účelovým znakem 13101. 
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c) Rozpočtové opatření č. 95/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na nutné opravy 

na dětských hřištích 

Usn. RM č. 901/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 150 tis. Kč z oprav mobiliáře a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 150 tis. Kč na nutné opravy na dětských hřištích. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 96/2018 – OSMM - NI dotace z rozpočtu KÚKK na likvidaci 

invazních rostlin  

Usn. RM č. 902/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 14.170 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních rostlin. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 97/2018 – OMM – přesun finančních prostředků na majetkové 

vypořádání části pozemku pro vybudování lávky přes Bystřici u ZMA 

Usn. RM č. 903/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1 tis. Kč z výdajů za věcná břemena a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 1 tis. Kč na majetkové vypořádání 

části pozemku pro vybudování lávky přes Bystřici u ZMA. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 98/2018 – OI – přesun finančních prostředků na parkoviště 

v Jáchymovské ulici 

Usn. RM č. 904/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 150 tis. Kč z rekonstrukce komunikace a 

parkoviště v ulici Odborů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 150 tis. Kč na 

parkoviště v Jáchymovské ulici. 

 

 

12. Návrh rozpočtu města na rok 2019 - 2. čtení 

- bez usnesení 

 

 

13. Pohledávky k 30. 9. 2018 

- bez usnesení 

 

 

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 155-14-06-05 - Svoz a využívání využitelných složek 

komunálního odpadu - papír, plast, sklo, včetně rozmístění sběrných nádob na území Města 

Ostrov 

Usn. RM č. 905/18 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě Svoz a využívání využitelných složek komunálního 

odpadu - papír, plast, sklo, včetně rozmístění sběrných nádob na území Města Ostrov  reg. č. 

155-14-06-05 dle předloženého návrhu. 
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15. Odměny neuvolněných členů ZM na příští volební období 

Usn. RM č. 906/18 

RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 

souvisejícím nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, s účinností od dnešního dne měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Ostrov následovně (v Kč): 

 

starosta (neuvolněný) 30 000 

místostarosta (neuvolněný) 20 000 

člen RM 4 000 

předseda výboru ZM / komise RM 2 000 

člen výboru ZM / komise RM 1 700 

člen ZM 1 000 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM 6 000 

člen RM + 2 x předseda výboru ZM / komise RM 8 000 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 7 700 

člen RM + člen výboru ZM / komise RM 5 700 

člen RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM 7 400 

2 x předseda výboru ZM / komise RM 4 000 

2 x předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 5 700 

předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 3 700 

předseda výboru ZM / komise RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM 5 300 

2 x člen výboru ZM / komise RM 3 400 

3 x člen výboru ZM / komise RM 5 100 
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16. Termíny obřadních dnů pro rok 2019 

Usn. RM č. 907/18 

Rada města schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2019 a to: 

leden                  únor                 březen               duben           květen                 červen 

12. 01.                09. 02.              09. 03.                13. 04.          18. 05.                  01. 06. 

26. 01.                23. 02.              23. 03                 27. 04.           ------                    22. 06. 

 

červenec              srpen               září                    říjen              listopad              prosinec 

13. 07.                 10. 08.              07. 09.                05. 10.           09. 11.                 07. 12. 

27. 07.                 24. 08.              21. 09.                19. 10.           23. 11.                  -------- 

 

 

17. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

18. Zprávy z komisí  

- bez usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný v. r.                                    Ing. Vladimír Palivec v. r.  

  starosta města        člen RM 

 


