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Město Ostrov 

Usnesení 

z 26. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 29. listopadu 2018 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková,  

JUDr. Dominik Kříž, PhD., Bc. David Hanakovič,  

Omluven:        MUDr. Petr Pavelka, Ing. Petr Nedvěd 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Návrhy dohod o změně VPS uzavřených obcemi o výkonu přenesené působnosti v 

oblasti řízení o přestupcích na rok 2019 

3. Návrh delegovat zástupce města do Řídícího výboru MAP II 

4. Veřejná zakázka "Hydraulické vyprošťovací zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů Ostrov" - výběr dodavatele 

5. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas s 

úpravou rozpočtu 2018 

6. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrov, Májová 997, příspěvkovou 

organizaci 

7. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou 

organizaci 

8. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za plnění 

mimořádných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2018 v listinné podobě 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Pomáhej SRDCEM, z.s. 

10. Pověření k zastupování v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov s. r. o. 

11. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 1. a 5. etapa - změna termínu 

dokončení stavby 

12. Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - oprava střechy a krovu - Dodatek 

č. 2 

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 1141/1, k. ú. Velichov 

b) Pronájem části pozemku p. č. 225/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

c) Výpůjčka garáží na části pozemku č. p. st. 209, jehož součástí je stavba č. p. 48, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

d) Pronájem pozemku st. p. č. 1818, na kterém se nachází stavba garáže, vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

e) Ukončení NS reg. č. 173-02-06-24 na pronájem prostoru určeného k podnikání v I. PP 

budovy č. p. 1323, která je součástí p. st. p. č. 2797, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

14. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

15. Zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. st. 739, jehož součástí je budova č.p. 617 v 

k. ú. Ostrov nad Ohří  

16. Schválení záměru prodeje KABEL OSTROV, s.r.o 
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17. Rozpočtová opatření 

18. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

19. Návrh rozpočtu města na rok 2019 - 2. čtení/rozpočtové provizorium 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
21. Aktualizace pravidel pro zadávání VZ 

22. Program 6. řádného zasedání ZM 12. 12. 2018 

23. Informace starosty 

a) Ustanovení stálého hosta na jednáních RM 

b) Stanovení odměn členům komisí a výborů (nečlenům ZM)  

c) Jmenování komisí rady města a schválení jednacího řádu na roky 2018 – 2022  

d) Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících  

e) Volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města  
f) Pověření starosty města Ostrov k zastupování ve VSOZČ 

g) Mimořádné přidělení bytu 

24. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OKS k bodům 2 až 10 

Vedoucí OI k bodům 11 a 12 

Vedoucí OMM k bodům 13 až 16 

Vedoucí OF k bodům 17 až 20 

TAJ k bodům 21 až 23 

Vedoucí OSVZ  bodu 23g) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 957/18 

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

pod č. 335/18, 442/18, 648/18, 649/18, 665/18, 691/18, 743/18, 789/18, 820/18, 822/18, 

823/18, 848/18, 853/18, 861/18, 879/18, 884/18 až 889/18, 892/18, 893/18, 893/18, 898/18, 

905/18, 907/18, 908/18, 910/18 až 941/18, 949/18 a 952/18. 

 

 

2. Návrhy dohod o změně VPS uzavřených obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 

řízení o přestupcích na rok 2019 

Usn. RM č. 958/18 

RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Doupovské Hradiště a městem Ostrov na 

rok 2019, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 959/18 

RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi městem Horní Blatná a městem Ostrov na rok 

2019, v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 960/18 

RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Merklín a městem Ostrov na rok 2019, 

v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 961/18 

RM schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Stráž nad Ohří a městem Ostrov na rok 

2019, v předloženém znění. 

 

 

3. Návrh delegovat zástupce města do Řídícího výboru MAP II 

Usn. RM č. 962/18 

RM deleguje do Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území obce 

s rozšířenou působností Ostrov II (MAP II) 1. místostarostu města Ing. Marka Poledníčka a 

zároveň s tímto RM deleguje Ing. Marka Poledníčka jako zástupce partnera pro jednání ve 

veškerých záležitostech MAS, a to včetně jeho delegace do příslušného kontrolního orgánu 

MAS. 

 

Usn. RM č. 963/18 

RM ukládá ORÚP předložit RM možné projekty realizovatelné z MAP II. 

 

 

4. Veřejná zakázka "Hydraulické vyprošťovací zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů Ostrov" - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 964/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek a přiděluje veřejnou zakázku „Hydraulické vyprošťovací 

zařízení pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 1 – 

NORDSTAHL SERVIS s. r. o., V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy, IČO 06313442,  

s nabídkovou cenou 678 150,00 Kč bez DPH, tj. 820 561,50 Kč včetně DPH, jako 

nejvýhodnějšímu pro zadavatele. 

 

 

5. Žádost Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, o souhlas s 

úpravou rozpočtu 2018 

Usn. RM č. 965/18 

RM schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018: 

Zvyšují se výnosy Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace,  

v řádku „Jiné výnosy“ o 13 178,00 Kč na částku 14 178,00 Kč, a zvyšují se náklady Mateřské 

školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace, v řádku „Pára a ohřev“ o 13 178,00 

Kč na částku 413 178,00 Kč.  

 

 

6. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrov, Májová 997, příspěvkovou organizaci 

Usn. RM č. 966/18 

RM souhlasí s přijetím daru – 1 ks notebooku Dell V 3500 v pořizovací hodnotě 17 508,00 

Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč a 1 ks dataprojektoru Epson v pořizovací hodnotě 

31 680,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč – tedy v celkové pořizovací hodnotě  

49 188,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč, pro Základní školu Ostrov, Májová 997, 

příspěvkovou organizaci, IČO 49753371, od Karlovarského kraje zastoupeného Prvním 

českým gymnáziem, příspěvkovou organizací, IČO 70845417.  
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Usn. RM č. 967/18 

RM souhlasí s přijetím daru – 3 ks  stavebnice LEGO v pořizovací hodnotě 32 865,00 Kč, 

účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč;  1 ks síťového adaptéru DC 10V v pořizovací hodnotě 

200,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks robotického manipulátoru v pořizovací 

hodnotě 2 490,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks síťového adaptéru v pořizovací 

hodnotě 250,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks stavebnice LEGO v pořizovací 

hodnotě 9 000,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč a 2 ks Mindstorms soupravy 

doplňkových dílů v pořizovací hodnotě 4 800,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč – tedy 

v celkové pořizovací hodnotě 49 605,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč, pro Základní 

školu Ostrov, Májová 997, příspěvkovou organizaci, IČO 49753371, od Karlovarského kraje 

zastoupeného Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvkovou organizací, IČO 70845425. 

 

 

7. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou 

organizaci 

Usn. RM č. 968/18 

RM souhlasí s přijetím daru – 1 ks mininotebooku Dell v pořizovací hodnotě 10 380,00 Kč, 

účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks notebooku Dell v pořizovací hodnotě 17 508,00 Kč, 

účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč a 1 ks dataprojektoru Epson v pořizovací hodnotě 31 680,00 

Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč – tedy v celkové pořizovací hodnotě 59 568,00 Kč, účetní 

zůstatkové hodnotě 0 Kč, pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou 

organizaci, IČO 49753347, od Karlovarského kraje zastoupeného Prvním českým 

gymnáziem, příspěvkovou organizací, IČO 70845417.  

 

Usn. RM č. 969/18 

RM souhlasí s přijetím daru – 3 ks  stavebnice LEGO v pořizovací hodnotě 32 865,00 Kč, 

účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč;  1 ks síťového adaptéru DC 10V v pořizovací hodnotě 

200,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks robotického manipulátoru v pořizovací 

hodnotě 2 490,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks síťového adaptéru v pořizovací 

hodnotě 250,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč; 1 ks stavebnice LEGO v pořizovací 

hodnotě 9 000,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč a 2 ks Mindstorms soupravy 

doplňkových dílů v pořizovací hodnotě 4 800,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč – tedy 

v celkové pořizovací hodnotě 49 605,00 Kč, účetní zůstatkové hodnotě 0 Kč, pro Základní 

školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou organizaci, IČO 49753347, od Karlovarského 

kraje zastoupeného Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvkovou organizací, IČO 

70845425. 

 

 

8. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za plnění 

mimořádných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2018 

Usn. RM č. 970/18 

RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – Mateřské 

školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizace; Mateřské školy Ostrov, Halasova 

765, příspěvkové organizace; Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace; Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace; Základní 

školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace; Základní školy a Mateřské školy 

Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace; Základní školy Ostrov, Májová 997, 

příspěvkové organizace; Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace; 

Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace; Městské knihovny Ostrov, 
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příspěvkové organizace; Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, za plnění 

mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2018 ve výši uvedené v návrhu. 

 

 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Pomáhej SRDCEM, z.s. 

Usn. RM č. 971/18 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním 5. ročníku Běhu s čelovkou pro spolek Pomáhej SRDCEM, z. s., se sídlem  

U Porcelánky 1052, Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený paní Michaelou 

Valentovou. 

 

Usn. RM č. 972/18 

RM schvaluje použití znaku města na propagačních materiálech souvisejících pořádáním   

5. ročníku Běhu s čelovkou pro Pomáhej SRDCEM, z. s., se sídlem U Porcelánky 1052, 

Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený paní Michaelou Valentovou. 

 

 

10. Pověření k zastupování v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov s. r. o. 

Usn. RM č. 973/18 

RM zplnomocňuje Mgr. Petra Šindeláře, LL.M., advokáta/partnera advokátní kanceláře Tocik 

Šindelář & partneři, se sídlem Moskevská 1461/66, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 

43308988, k zastupování města Ostrov v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov  

s. r. o. s tím, že po dosažení částky 50 tis. Kč bude zmocněný advokát informovat město 

Ostrov o dosažení tohoto limitu.  

 

 

11. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 1. a 5. etapa - změna termínu 

dokončení stavby 

Usn. RM č. 974/18 

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo reg. č. 200-18-06-04, kterým se celková 

cena stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa“ navyšuje o 

403 141,75 Kč včetně 21% DPH. 

 

Usn. RM č. 975/18 

RM neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na změnu termínů takto: 

a) Zahájení plnění předmětu díla: 4. 6. 2018 

b) Předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: 20. 12. 2018 

c) Dílčí termíny pro zahájení a dokončení 1. části stavby (Štúrova ulice): od 4. 6. 2018 do 24. 

10. 2018 

d) Dílčí termíny pro zahájení a dokončení 5. části stavby (Palackého ulice): od 3. 9. 2018 do 

20. 12. 2018 

 

 

12. Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - oprava střechy a krovu - Dodatek  

č. 2 

Usn. RM č. 976/18 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 273-18-08-24 ze dne 24. 8. 

2018 na realizaci stavby „Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava 

střechy a krovu“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle 
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Zadávacího listu č. 1 ve výši 124 296,46 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 4 601 696,00 

Kč vč. DPH.  

 

 

13. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 1141/1, k. ú. Velichov 

Usn. RM č. 977/18 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1141/1 o výměře cca 290 m2 v k. ú. Velichov, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, panu T. S., r. č. xxxx, bytem Karlovy 

Vary, xxxx, PSČ 360 05, za účelem zahrádkářského využití. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem S., se sjednává s rozvazovací podmínkou 60 

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

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

zrušeno.  
 

b) Pronájem části pozemku p. č. 225/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 978/18 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 225/2 o výměře cca 360 m2 v k. ú. Dolní Žďár 

u Ostrova, panu T. T., r. č. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01. 

 

c) Výpůjčka garáží na části pozemku č. p. st. 209, jehož součástí je stavba č. p. 48, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 979/18 

RM schvaluje výpůjčku části stavby občanského vybavení (2 x stavba garáže bez příčky) 

v I. NP budovy č. p. 48, která je součástí pozemku st. p. č. 209 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

Ostrov, Staré nám., Městské policii Ostrov, IČO 00254843, se sídlem 36301 Ostrov, 

Jáchymovská 1, služebna Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za 

účelem uskladnění dopravního značení a ostatního materiálu potřebného pro provoz 

dopravního hřiště, uložení pneumatik vozidel Městské policie Ostrov a SENIOR EXPRES, 

a uložení dopravního značení používaného při mimořádných událostech v katastru města                      

a přilehlých obcích. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Městskou policií Ostrov, se sjednává s rozvazovací 

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

usnesení RM Městské policii Ostrov, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

d) Pronájem pozemku st. p. č. 1818, na kterém se nachází stavba garáže, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

Usn. RM č. 980/18 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1818 o výměře 22 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví Ing. P. K., vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ing. P. K., r. č. 

xxxx, bytem Plzeň, xxxx, PSČ 301 00, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. 

Nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Ing. K., se sjednává s rozvazovací podmínkou 60 

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

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

zrušeno.  
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e) Ukončení NS reg. č. 173-02-06-24 na pronájem prostoru určeného k podnikání v I. PP 

budovy č. p. 1323, která je součástí p. st. p. č. 2797, v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 981/18 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 173-02-06-24 ze dne 01.01.2001, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavřené na pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře  12,00 m2 

za účelem provozování skladu vodoinstalačního materiálu v I. PP budovy č. p. 1323, která je 

součástí pozemku st. p. č. 2797 v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, ulice Družební, s panem Jiřím 

Slavíkem, IČ 13881558, se sídlem 36301 Ostrov, Borecká 886, dohodou ke dni 30.11.2018. 

 

 

14. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

Usn. RM č. 982/18 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 31/4 o výměře cca 901 m2 v k. ú. 

Vykmanov u Ostrova, paní V. H., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 360 01 Karlovy Vary za 

účelem výstavby rodinného domu. 

 

 

15. Zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. st. 739, jehož součástí je budova č.p. 617 v 

k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. RM č. 983/18 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, a 

to k pozemku parc. č. st. 739 o výměře 576 m2, jehož součástí je budova č.p. 617 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, mezi Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 

002 54 843, se zástavním věřitelem, Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, se 

sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO: 660 02 222, za poskytnutí podpory ve 

formě investiční dotace ve výši 10 800 000,00 Kč na projekt realizovaný zástavcem, Městem 

Ostrov, s názvem akce „B.j. 18 BJ - KoDuS Ostrov“, identifikační číslo EDS: 

117D064000092, v předloženém znění. 

 

 

16. Schválení záměru prodeje KABEL OSTROV, s.r.o 

Usn. RM č. 984/18 

RM ukládá starostovi města Ostrov připravit podklady pro prodej společnosti KABEL 

OSTROV, s.r.o. 

 

 

17. Rozpočtová opatření 
a) Rozpočtové opatření č. 99/2018 – OSMM – přijatý finanční dar z KÚKK jako odměna za 

2. místo a 1. místo v soutěžích obcí EZ-Liga  

Usn. RM č. 985/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 99/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 25.000 Kč z přijatého 

finančního daru z KÚKK jako odměna za 2. místo a 1. místo v soutěžích obcí EZ-Liga.  
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b) Rozpočtové opatření č. 100/2018 – MP – přesun finančních prostředků na rozvoj prevence 

na školách na podporu konference v hotelu Thermal – prevence kyberšikany 

Usn. RM č. 986/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 15.252 Kč z prevence kriminality z nákupu 

DDHM, z nákupu materiálu a z pohoštění, snižují se výdaje v rozpočtu města o 4.748 Kč 

z nákupu knih a učebních pomůcek u městské policie a zařazují se výdaje do rozpočtu města 

pro rok 2018 ve výši 20 tis. Kč na rozvoj prevence na školách na podporu konference v hotelu 

Thermal – prevence kyberšikany. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 101/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

čp. 15 na Starém náměstí 

Usn. RM č. 987/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 35 tis. Kč z oprav nebytových prostor a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 35 tis. Kč na rekonstrukci čp. 15 na Starém 

náměstí. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 102/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na vícepráce při 

pasportizaci městského mobiliáře v rámci projektu optimalizace postupů ve veřejné správě 

z operačního programu zaměstnanost 

Usn. RM č. 988/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 146.949,66 Kč z pasportizace majetku a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 146.949,66 Kč na vícepráce při 

pasportizaci městského mobiliáře v rámci projektu optimalizace postupů ve veřejné správě 

z operačního programu zaměstnanost pod účelovým znakem 13013. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z50/2018 – MP – příjem z přijatých náhrad a výdaje na rozsáhlejší 

údržbu kamerového systému 

Usn. RM č. 989/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z50/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 30.621 Kč z přijaté náhrady dle 

kvalifikační dohody a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 30.621 Kč na 

rozsáhlejší údržbu kamerového systému. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 103/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro 

Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 990/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 538.118 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Mateřskou školu 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
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g) Rozpočtové opatření č. 104/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro 

Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 991/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 496.848 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Mateřskou školu 

Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 105/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro Městský 

dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 992/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 1.654.168 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Městský dům dětí a 

mládeže Ostrov, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

 

18. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

Usn. RM č. 993/18 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018, kdy celkové příjmy 

města včetně financování činily 360.528 tis. Kč a celkové výdaje města činily 245.994 tis. Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 114.534 tis. Kč.  

 

 

19. Návrh rozpočtu města na rok 2019 - 2. čtení/rozpočtové provizorium 

Usn. RM č. 994/18 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2019 ve druhém čtení, kde celkové 

navrhované příjmy města včetně financování činí 446.281 tis. Kč a celkové výdaje města činí 

446.281 tis. Kč.  

 

Usn. RM č. 995/18 

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria k zajištění rozpočtového 

hospodaření města Ostrov v rámci rozpočtového provizória v předloženém znění. 
 

 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 996/18 

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

bytu k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro 

rok 2018 ve výši 150 000,00 Kč s panem L. B., nar. xxxx, bytem Ostrov, xxxx v předloženém 

znění. 
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21. Aktualizace pravidel pro zadávání VZ 

Usn. RM č. 997/18 

RM schvaluje aktualizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov 

v předloženém znění s platností od 1. 12. 2018. 

 

Usn. RM č. 998/18 

RM schvaluje aktualizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek Příspěvkovými 

organizacemi města Ostrov v předloženém znění s platností od 1. 12. 2018. 

 

 

22. Program 6. řádného zasedání ZM 12. 12. 2018 

Usn. RM č. 999/18 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Prodeje 

a) Prodej části pozemku p. č. 59 o výměře cca 58 m2 v k. ú. Květnová 

b) Prodej pozemku p. č. 1434/53 a části pozemku p. č. 1434/51 v k. ú. Květnová 

c) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

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

e) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

3. Nákup pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Vykmanov u Ostrova- Státní statek Jeneč, státní 

podnik v likvidaci 

4. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1821 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 

5. Zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. st. 739, jehož součástí je budova č.p. 617 

v k. ú. Ostrov nad Ohří  

6. Rozpočtová opatření 

7. Návrh rozpočtu města na rok 2019 - rozpočtové provizorium 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

9. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 

10. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2019 

11. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2019 

12. Volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města 

13. Stanovení odměn členům komisí a výborů (nečlenům ZM) 

14. Pověření starosty města Ostrov k zastupování ve VSOZČ 

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

rozpočtu PO 

16. Zprávy z výborů 

 

 

23. Informace starosty 

a) Ustanovení stálého hosta na jednáních RM 

Usn. RM č. 1000/18 

RM stanovuje Ing. J. Ž. stálým hostem na jednáních rady města. 
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b) Stanovení odměn členům komisí a výborů (nečlenům ZM)  

Usn. RM č. 1001/18 

RM doporučuje ZM stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výši 

odměn za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, odměnu  

ve výši 500,00 Kč za přítomnost na každém zasedání výboru ZM nebo komise RM s tím,  

že tyto budou vypláceny ročně. 

 

c) Jmenování komisí rady města a schválení jednacího řádu na roky 2018 – 2022  

Usn. RM č. 1002/18 

RM na základě § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, ruší stávající komise rady a zřizuje níže uvedené komise rady.  

 

a) Bytová komise 

b) Kulturní a propagační komise  

c) Rozpočtová komise  

d) Komise majetku města 

e) Komise pro místní části 

f) Komise pro posuzování žádostí o granty z rozpočtu města  

g) Dopravní komise 

h) Sportovní komise  

i) Komise pro životní prostředí 

j) Školská komise 

 

Usn. RM č. 1003/18 

RM potvrzuje stávající složení investiční komise: 

předseda: starosta 

členové: místostarosta, místostarostka, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, 

vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru výstavby, vedoucí odboru majetkové 

správy, vedoucí odboru investic, tajemnice MěÚ, vedoucí odboru finančního 

asistentka: Jarmila Rubešová 

  

Usn. RM č. 1004/18 

RM potvrzuje stávající složení likvidační komise: 

předseda: vedoucí odboru finančního 

členové: starosta, místostarosta, vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí odboru kanceláře 

starosty, tajemnice MěÚ, referent evidence majetku odboru finančního 

asistentka: Daniela Kovářová 

 

Usn. RM č. 1005/18 

RM potvrzuje stávající složení náhradové komise: 

předseda: tajemnice MěÚ 

členové: starosta, místostarosta, místostarostka, vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí 

odboru finančního. 

Asistentka: personalista 

 

Usn. RM č. 1006/18 

RM potvrzuje stávající Jednací řád komisí ze dne 8. ledna 2003. 
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d) Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících  

Usn. RM č. 1007/18 

Rada města ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje funkcí 

oddávajících tyto členy zastupitelstva pana: Mgr. Libora Bílka, Zdeňka Volkovjaka, Pavlínu 

Liškovou, JUDr. Dominika Kříže, PhD. 

e) Volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města  

Usn. RM č. 1008/18 

RM doporučuje ZM zvolit členy kontrolního výboru ve složení: Mgr. Libor Bílek, Ilona 

Leupold, Bc. Petr Kalousek, Vladimír Kříž, MVDr. Lenka Müllerová, Richard Vyleta, Pavel 

Raus, MUDr. Květoslava Kobíková, Ing. Tibor Hrušovský. 

 

Usn. RM č. 1009/18 

RM doporučuje ZM zvolit členy finanční výbor ve složení: Ing. Josef Hlůšek, Jaroslav 

Kazatel, Ing. Josef Železný, Michal Bureš, Věra Maříková, Pavlína Lišková, Roman Říha, 

Zdeněk Polomis, Ing. Vladimír Palivec, Zdeněk Mareš.  

 

 

f) Pověření starosty města Ostrov k zastupování ve VSOZČ 

Usn. RM č. 1010/18 

RM doporučuje ZM pověřit Ing. Jana Bureše zastoupením města Ostrov ve 

Vodohospodářském sdružení obcí západních Čech a v jeho radě s platností od 12. 12. 2018 

 

g) Mimořádné přidělení bytu 

Usn. RM č. 1011/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v Přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 

v Ostrově pí. J. L. a to na dobu tři měsíce. 

 

 

24. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

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

  starosta města          místostarosta města 

 


