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Město Ostrov 

Usnesení 

z 15. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 25. června 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, Ilona Leupold,  

Ing. Vladimír Palivec, 

Omluveni:      Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Petr Kalousek 

Tajemnice:  Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala:  Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Analýza současného stavu KABEL OSTROV, s.r.o. 

3. Úprava plánu investic Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, na rok 2018 

4. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o nařízený odvod z FI k posílení 

zdrojů na obnovu vstupních dveří do DK 

5. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o nařízený odvod z FI k navýšení 

příspěvku na provoz – pořízení DDHM  

6. Návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 

7. Návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace 

8. Úprava platu ředitelky Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace – 

v písemné podobě 

9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 

10. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením MŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II 

11. Mimořádná přidělení bytů 

12. Informace - směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

13. Žádosti o byty – KODUS 

14. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

15. Rozpočtová opatření 

16. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

18. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období 1999-2017 

19. VZ na dodávky „HW infrastruktura a digitalizace dokumentů“ - výběr dodavatele 

20. Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a 

propagace přírodního a kulturního dědictví - schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 

21. Strategický plán rozvoje města Ostrova – schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

22. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, ulice Odborů - Řešení dopravy v klidu" - výběr 

zhotovitele 

23. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, Vančurova ulice - Parkoviště" - výběr zhotovitele 

24. Informace starosty 

a) Zrušení podzimního blokového čištění 

b) Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

c) Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 
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d) Příprava na valnou hromadu KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. dne 

26. 6. 2018 

25. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OKS k bodům 3 až 10 

Vedoucí OSVZ k bodům 11 až 14 

Vedoucí OF k bodům 15 až 18 

Vedoucí OVV k bodu 19 

Vedoucí ORÚP k bodům 20 a 21 

Vedoucí OI k bodům 22 a 23 

Vedoucí OSMM k bodu 24a) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 517/18 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 pod 

č. 84/18, 265/18, 334/18, 362/18, 363/18, 429/18, 447/18 až 452/18, 455/18 až 464/18, 471/18, 

478/18, 480/18, 481/18, 496/18, 512/18, 514/18 a 515/18. 

 

 

2. Analýza současného stavu KABEL OSTROV, s.r.o. 

- bez usnesení.  

 

 

3. Úprava plánu investic Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, na rok 2018 

Usn. RM č. 518/18 

RM schvaluje úpravu plánu investic Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, na rok 2018 

v předloženém znění. 

 

 

4. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o nařízený odvod z FI k posílení 

zdrojů na obnovu vstupních dveří do DK 

Usn. RM č. 519/18 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizaci, provést odvod částky 500 000,00 Kč z fondu investic do rozpočtu města k posílení 

zdrojů na obnovu vstupních a bočních dveří do budovy domu kultury.  

 

 

5. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o nařízený odvod z FI k navýšení 

příspěvku na provoz – pořízení DDHM  

Usn. RM č. 520/18 

RM ukládá dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizaci, provést odvod částky 650 000,00 Kč z fondu investic do rozpočtu města k navýšení 

příspěvku na provoz – pořízení DDHM.  

 

6. Návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 
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Usn. RM č. 521/18 

RM schvaluje návrh změny organizačního řádu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, 

v předloženém znění. 

 

 

7. Návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 522/18 

RM schvaluje návrh změny organizačního řádu Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, v předloženém znění. 

 

 

8. Úprava platu ředitelky Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 523/18 

RM schvaluje úpravu platu ředitelky Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, Mgr. Ireny Konývkové, dle předloženého návrhu. 

 

 

9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 

Usn. RM č. 524/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 

příspěvkové organizace, se sídlem Krušnohorská 766, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753509, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši   122 005,70 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši           30 501,42 Kč 

 

Usn. RM č. 525/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 

organizace, se sídlem Halasova 765, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753461, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a)   do rezervního fondu částku ve výši  144 767,20 Kč 

b)  do fondu odměn částku ve výši          36 191,80 Kč 

Usn. RM č. 526/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 

příspěvkové organizace, se sídlem Palackého 1045, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753533, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši  97 417,07 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši        24 354,26 Kč 

 

Usn. RM č. 527/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 

příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 1195, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753495, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši     86 274,94 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši           21 568,73 Kč  

Usn. RM č. 528/18 
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RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 1289, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753347, tak, 

jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši     561 682,75  Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          140 420,68 Kč 

 

Usn. RM č. 529/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkové organizace, se sídlem Myslbekova 996, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 49753363 tak, jak bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    448 719,30 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši            49 857,70 Kč 

 

Usn. RM č. 530/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 

organizace, se sídlem Májová 997, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753371, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši  173 981,71 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          43 495,42 Kč 

 

Usn. RM č. 531/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 

organizace, se sídlem Masarykova 717, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753606, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši   205 764,45 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši           51 441,11 Kč 

 

Usn. RM č. 532/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 

příspěvkové organizace, se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47700009, tak, jak 

bylo předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    869 070,10 Kč  

b) do fondu odměn částku ve výši          217 267,52 Kč 

 

Usn. RM č. 533/18 

RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 

organizace, se sídlem Zámecký park 224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 70926620, tak, jak bylo 

předloženo a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši    44 285,79 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši          11 071,44 Kč 

 

 

 

Usn. RM č. 534/18 
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RM schvaluje 

- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, se 

sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00520136, tak, jak bylo předloženo  

a projednáno: 

a) do rezervního fondu částku ve výši   654 161,14 Kč 

b) do fondu odměn částku ve výši         163 540,28 Kč 

 

 

10. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas se 

zapojením MŠ do programu OP VVV - MŠMT - Šablony II 

Usn. RM č. 535/18 

RM souhlasí Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizaci,  

IČO 49753509, s podáním žádosti o podporu zjednodušených projektů do výzvy č. 02-18-063 

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

žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 

 

 

11. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 536/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí. H. D.. 

 

Usn. RM č. 537/18 

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

 

Usn. RM č. 538/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově pí. Z. B.. 

 

Usn. RM č. 539/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

Ostrově p. M. B. 

 

Usn. RM č. 540/18 

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

 

Usn. RM č. 541/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově p. J. B. 

 

Usn. RM č. 542/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. v  

Ostrově p. A. K. 

 

Usn. RM č. 543/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově p. M. T. 

 

Usn. RM č. 544/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově p. J. H. 

 

Usn. RM č. 545/18 
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RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. R. B. 

 

Usn. RM č. 546/18 

RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 3+kk v Ostrově pro p. V. U. od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2019. 

 

Usn. RM č. 547/18 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. 

1365-7 v Ostrově o tyto žadatele: M. B., M. F., Z. J. 

 

Usn. RM č. 548/18 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 

tř. 1365-7 v Ostrově o tyto žadatele: J. a V. B. 

 

Usn. RM č. 549/18 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou na 

Hlavní tř. 1365-7 v Ostrově o tyto žadatele: Š. Á. 

 

Usn. RM č. 550/18 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty Obytném souboru Klášter Ostrov o tyto žadatele: 

P. V. 

 

Usn. RM č. 551/18 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty Obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: R. G., Š. B. 

 

Usn. RM č. 552/18 

RM nesouhlasí se zařazením žádosti pí. J. Č. do Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově. 

 

Usn. RM č. 553/18 

RM souhlasí se znovuzařazením žádosti pí. I. C. do Pořadníku na byty 2+1 v Ostrově dle data 

podání původní žádosti. 

 

Usn. RM č. 554/18 

RM souhlasí se změnou Pravidel postupu při obsazování bytů v obytném souboru Klášter 

Ostrov. 

 

Usn. RM č. 555/18 

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v DPS v Ostrově s manžely E. a M. J. na 

dobu určitou, 3 měsíce s možností prodloužení. 

 

 

 

12. Informace – směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

- bez usnesení.  

 

 

 

13. Žádosti o byty – KODUS 
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Usn. RM č. 556/18 

RM souhlasí se zařazením žadatelů do Pořadníku „A“ (žadatelé z cílové skupiny) na byty 

v Kodusu, Hornická 617 v Ostrově v následujícím pořadí: Z. P., A. Š., J. Ť., M. Č.,  E. P., A. 

D., M. Š., Z. F., M. Š., D. P., J. F., V. j., J. F., N. Z., J. M. 

 

Usn. RM č. 557/18 

RM souhlasí se zařazením žadatelů do Pořadníku „B“ (náhradníci) na byty v Kodusu, Hornická 

617 v Ostrově v následujícím pořadí: A. S., Z. J., K. S. , J. a V. H., J. T. 

Usn. RM č. 558/18 

RM nesouhlasí se zařazením žadatelů do Pořadníku na byty v Kodusu, Hornická 617 v Ostrově 

následující žadatele: L. N., J. Z., V. V., Z. M., J. H., H. R., J. V., J. K., J. M.,J. P., D. Š., Z. Č. 

 

 

14. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 559/18 

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 N. A. V., zastoupeného panem J. V. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 560/18 

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 Š. Š., zastoupenou paní K. Š. ve výši 5.000 Kč. 

 

 

15. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 36/2018 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození nemovitostí v důsledku povětrnostních podmínek 

Usn. RM č. 561/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 224.229 Kč z přijatého pojistného 

plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 104.229 Kč na opravu bytových 

domů a zvyšují se výdaje o 120 tis. Kč na opravy v ZŠ Masarykova.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 37/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na 50. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Usn. RM č. 562/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 200 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na 50. dětský 

filmový a televizní festival Oty Hofmana pod účelovým znakem 3006. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 38/2018 – OŽP – přesun finančních prostředků na zpracování lesního 

hospodářského plánu 

Usn. RM č. 563/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 10.500 Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 10.500 Kč na zpracování lesního 

hospodářského plánu. 
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d) Rozpočtové opatření č. 39/2018 – MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie 

Usn. RM č. 564/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 u městské policie ve výši 540.000 

Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské 

policie. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 40/2018 – MP – přesun prostředků na mzdy na senior expres a na 

kamerový systém 

Usn. RM č. 565/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 u městské policie o 56.280 Kč z technické 

podpory programů, zařazují se výdaje ve výši 37.520 Kč na mzdové prostředky včetně pojištění 

na senior expres a zvyšují se výdaje o 18. 760 Kč na mzdové prostředky včetně pojištění v rámci 

veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie na kamerovém systému.  

 

f) Rozpočtové opatření č. Z35/2018 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu 

kultury (DK) Ostrov, příspěvková organizace na příspěvek na provoz na nákup nových židlí a 

stolů do společenského sálu DK 

Usn. RM č. 566/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z35/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 650 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 

2018 o 650 tis. Kč na příspěvek na provoz na nákup nových židlí a stolů do společenského sálu 

DK. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z36/2018 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2017 ze sociálního fondu 

Usn. RM č. 567/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z36/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 117 tis. Kč převodem z Fondu 

sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 117 Kč na výdaje ze sociálního 

fondu.  

 

h) Rozpočtové opatření č. Z37/2018 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu 

kultury (DK) Ostrov, příspěvková organizace na obnovu dveří budovy DK 

Usn. RM č. 568/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z37/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 600 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 

2018 ve výši 600 tis. Kč na obnovu dveří budovy DK. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 41/2018 – MP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na 

program prevence kriminality na místní úrovni 

Usn. RM č. 569/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 516 tis. Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na program prevence kriminality na místní úrovni pod 

účelovým znakem 14032. 
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16. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

Usn. RM č. 570/18 

RM doporučuje ZM schválit prominutí pohledávky po panu J. Z., naposledy bytem Ostrov, ve 

výši 182 012,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

 

17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 571/18 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2018 ve výši 150.000,00 Kč s panem J. K. a paní E. K. oba bytem Tuchoměřice, 

v předloženém znění. 

 

 

18. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období 1999-2017 

Usn. RM č. 572/18 

RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za 

období 1999-2017. 

 

 

19. VZ na dodávky „HW infrastruktura a digitalizace dokumentů“ - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 573/18 

RM schvaluje přidělení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „HW infrastruktura 

a digitalizace dokumentů“ firmě GiTy IT, a. s., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno - 

Komárov; IČO: 05555167, za nabídkovou cenu 1 599 420,00 Kč včetně DPH. 

 

 

20. Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a 

propagace přírodního a kulturního dědictví - schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 

Usn. RM č. 574/18 

RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Využití 

moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a 

kulturního dědictví“ v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 

státem Sasko 2014 – 2020 v předloženém znění. 

 

21. Strategický plán rozvoje města Ostrova – schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

Usn. RM č. 575/18 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 352-17-11-13 ze dne  

13. 11. 2017 na zpracování Strategického plánu rozvoje města Ostrova v rámci projektu 

„Ostrov - optimalizace postupů ve veřejné správě“, reg. číslo projektu 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007381 podaného do Operačního programu Zaměstnanost.  

 

 

22. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, ulice Odborů - Řešení dopravy v klidu" - výběr 

zhotovitele 

Usn. RM č. 576/18 

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

schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na realizaci 
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stavby „Ostrov, ulice Odborů – Řešení dopravy v klidu" uchazeči s nabídkou č. 2. HERKUL 

a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice, IČO 250 04 638 s nabídkovou cenou 3 452 236,85 Kč bez DPH 

jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

23. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, Vančurova ulice - Parkoviště" - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 577/18 

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

schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na realizaci 

stavby „Ostrov, Vančurova ulice – Parkoviště" uchazeči s nabídkou č. 1. HERKUL a.s., č.p. 

228, 435 21 Obrnice, IČO 250 04 638 s nabídkovou cenou 2 436 296,56 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

24. Informace starosty 

a) Zrušení podzimního blokového čištění 

Usn. RM č. 578/18 

RM souhlasí se zrušením podzimního blokového čištění. 

 

 

b) Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

Usn. RM č. 579/18 

Rada města přijala toto u s n e s e n í :  

 

(1) Rada města Ostrova n e s o u h l a s í  s návrhem Koncepce středního školství 

v Karlovarském kraji (dále jen „Koncepce“), který byl předložen k připomínkování 

Karlovarským krajem, Krajským úřadem, odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „Předkladatel“), a to z e j m é n a  z těchto důvodů: 

 

(a) V případě naplnění Koncepce by došlo k redukci každoročně otvíraných prim 

víceletých gymnázií, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Tento krok by měl 

však nutně i dopady na základní stupeň vzdělání základních škol, jejichž zřizovateli 

jsou města a obce, neboť žáci gymnaziální primy až kvarty jsou účastníky základního 

vzdělávacího stupně. Analytická část Koncepce, tím méně pak návrhová (strategická) 

část Koncepce se touto otázkou vůbec nezabývá. Rada města Ostrova rovněž 

nezaznamenala žádnou diskusi na toto téma vedenou mezi Předkladatelem a 

zřizovateli základních škol. Systémově tedy Koncepce může a nutně i zasáhne 

základní stupeň vzdělávání, ačkoliv má regulovat toliko střední školství. 

 

(b) Analytická část Koncepce se nedostatečně vypořádává se základní potřebou obyvatel 

našeho kraje na zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče. Rada města Ostrova je 

přesvědčena, že nejenom Město Ostrov, ale i další města a obce v našem kraji trápí 

zhoršená dostupnost zdravotní péče. Předkladateli musí být známo, že Karlovarská 

krajská nemocnice, a.s. (jejímž je Karlovarský kraj jediným akcionářem) se snaží tuto 

situaci řešit náborem lékařů ze zahraničí. Města a obce často z veřejných prostředků 

dotují soukromá zdravotnická zařízení, aby byla pro jejich občany zajištěna alespoň 

základní zdravotní péče. Přitom z dostupných statistik vyplývá, že nejvyšší podíl 

uchazečů i studentů přijatých ke studiu na lékařských fakultách (přes 80%) tvoří 

absolventi gymnázií (zdroj: http://crc.muni.cz). Radě města Ostrova se tedy jeví jako 

nelogické v situaci, kdy náš kraj trápí výše uvedený problém, omezovat studium na 

http://crc.muni.cz/
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víceletých gymnázií a redukovat řady zájemců o vysokoškolské studium lékařských 

věd. 

 

(c) Rada města Ostrova nesouhlasí s plánovaným rušením jedné třídy osmiletého studia 

na Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace (dále jen „GO“). Vedle výše uvedených 

důvodů, které platí pro celý kraj, pak důvodem nesouhlasu jsou i tyto specifické 

důvody týkající se přímo GO: 

 

 Studenty víceletého GO nejsou pouze děti z Ostrova, ale i nadané děti z okolních 

obcí. Jedinou alternativou pro tyto nadané děti by bylo První české gymnázium 

v Karlových Varech, příspěvková organizace (dále jen „GKV“). GKV je však, na 

rozdíl od GO, pro některé obce v rozhodných časech dopravně nedostupné. 

 

 O studium na víceletém GO je mezi děti tradičně veliký zájem, když převis 

poptávky nad nabídkou je více než trojnásobný. GO tak netrpí, na rozdíl od jiných 

škol, tím, že by nemohlo naplnit obě třídy primy nadanými žáky, a že by muselo 

vypisovat například 2. kolo příjímacího řízení. 

 

 Zřizovatel GO – Karlovarský kraj – v letošním roce zahájil přestavbu tolik 

diskutovaného a kritizovaného „koridoru“ mezi oběma budovami gymnázia.  

 

 Město Ostrov připravuje bezplatný převod pozemků kolem GO na Karlovarský 

kraj tak, aby byla zajištěna větší bezpečnost žáků GO, a současně aby se mohlo 

GO v budoucnu rozšířit o nové vzdělávací pavilóny.  

 

 Současně Město Ostrov, které je jediným akcionářem společnosti Ostrovská 

teplárenská, a.s., připravuje možnost napojení GO na centrální zdroj tepla a TUV 

v Ostrově s tím, že by GO odpadla nutnost vést vlastní tepelné hospodářství.  

 

(2) Rada města Ostrova ž á d á ,  aby Předkladatel přihlédl k obecným i specifickým 

důvodům uvedeným výše, a aby s přihlédnutím k těmto důvodům p ř e p r a c o v a l  

Koncepci tak, aby nedošlo k omezení stávající nabídky dvou tříd osmileté gymnaziální 

výuky na GO.  

 

(3) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e  starostu města Ing. Josefa Železného, aby v intencích 

tohoto usnesení Rady města Ostrova inicioval k předložené Koncepci petici/deklaraci 

starostů obcí ve správním obvodu Města Ostrova coby obce s rozšířenou působností.   

 

 

c) Valná hromada Ostrovské teplárenské, a. s. 

Usn. RM č. 580/18 

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

za rok 2017 v členění: 

 

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

a závazků k datu 31. 12. 2017 

 

(b)  zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2017 

 

(c) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017 

 

(d)  účetní závěrka společnosti za rok 2017 

 

(d)  zpráva auditora  

 

   

(3) 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 2017, a to v tomto rozsahu (hlavní 

ukazatele, v tis. Kč): 

 

 Pasiva celkem: 394 559 

 

 Aktiva celkem: 394 559 

 

 Výkony a prodej zboží: 142 421 

 

 Výkonová spotřeba 

a náklady na prodané zboží: 80 877 

 

 Provozní výsledek  

hospodaření: 2 318 

 

 Finanční výsledek 

 hospodaření: - 833 

 

 Výsledek hospodaření 

před zdaněním:    1 485 

 

 Daň z příjmů splatná: 0 

    

 Daň z příjmů odložená: -358 

 

 Výsledek hospodaření 

za účetní období 

(po zdanění): 1 843 

 

 

(4)  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 2017 ve výši 1 843 494,80 Kč takto: 
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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 47 193,47 Kč 

 

d) dividendy se nevyplácí 

 

e) zbývající část zisku společnosti ve výši 896 301,33 Kč se převádí na účet 428 

„nerozdělený zisk minulých let“. 

 

 

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

tantiém za rok 2017 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 stejným způsobem, jakým 

členové orgánů společnosti pobírají odměnu za výkon svých funkcí ve společnosti. 

 

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

závěrky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2018, a to Ing. Milan Škoula, 

ev. č. (KAČR) 1222, místem podnikání Litoměřice, Michalská 26/1, PSČ 412 01. 

 

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

písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 

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

 

 

 

 

d) Příprava na valnou hromadu KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. dne  

26. 6. 2018 

Usn. RM č. 581/18 

RM projednala pozvánku, návrhy rozhodnutí valné hromady a způsob hlasování na valné 

hromadě KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. dne 26. 6. 2018. 

 

Usn. RM č. 582/18 

RM navrhuje do dozorčí rady společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Ing. Jana Bureše, bytem Ostrov 363 01. 

 

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  
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Ing. Josef Železný v. r.                         Ilona Leupold  v. r 

  starosta města                                     2. místostarostka  


