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Město Ostrov 

Usnesení 

z 9. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 16. dubna 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Petr 

Kalousek 

Omluveni:      Ing. Josef Železný, Ilona Leupold, Ing. Jitka Samáková 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová   

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Příspěvek města zdravotně postiženým dětem - veřejnoprávní smlouvy 

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

4. VZ na dodávky „Mzdový, personální a docházkový IS“ - výběr dodavatele 

5. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace do 

projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji" 

6. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace do projektu " Obědy do škol v Karlovarském kraji" 

7. Předání majetku do správy ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 

8. Žádost MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace o zapojení do projektu 

MŠMT-šablony pro MŠ a ZŠ II.  

9. Pronájmy, výpůjčky 

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

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 032-12-02-06  

10. Prodeje 

a) Prodej pozemku p. p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

11. Vyřazení a likvidace nákladů za znalecký posudek a geometrický plán z evidence majetku 

města  

12. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje " LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V 

KARLOVARSKÉM KRAJI " 

13. Informace starosty 

a) Žádost DK Ostrov o souhlas se smlouvou na dotaci na 50. FOH 

b) Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvková organizace do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 

c) VZ - Metropolitní datová síť – optické propojení - trasa komora u ZZS - ZA6 a trasa 

VS56 - VS10 - VS11 - výběr dodavatele 

d) Žádost o podnájem na čp. 612 - Faten Fakach 

e) Záštita nad 4. ročníkem Mezinárodního festivalu J. C. F. Fischera 

f) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

14. Zprávy z komisí  
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Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodu 2 a 13d) 

Vedoucí OVV k bodům 3 a 4 

Vedoucí OKS k bodům 5 až 8, 13a), b), e) 

Vedoucí OMM k bodům 9 až 11 

Vedoucí OSMM k bodu 12 

Vedoucí OI k bodu 13c) 

Vedoucí OF k bodu 13f) 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 327/18 

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

č. 893/17, 1051/17, 1052/17 a 1094/17 a z roku 2018 pod č. 31/18, 100/18, 101/18, 140/18, 

151/18, 179/18, 182/18, 190/18, 193/18 až 195/18, 198/18, 202/18, 203/18, 209/18 až 213/18, 

267/18, 272/18, 296/18 až 299/18, 307/18, 309/18, 311/18, 312/18 a 323/18. 

 

 

2. Příspěvek města zdravotně postiženým dětem - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 328/18 

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 T. Š., zastoupeného paní M. Š. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 329/18 

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 J. J. Š., zastoupeného paní M. Š. ve výši 5.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 330/18 

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 S. V., zastoupenou paní R. S. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 331/18 

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. Ž., zastoupeného panem P. Ž. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 332/18 

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 V. S., zastoupenou paní S. S. ve výši 10.000 Kč. 

 

 

Usn. RM č. 333/18 

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 K. K., zastoupenou paní M. N. ve výši 10.000 Kč. 
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3. VZ na dodávky „HW infrastruktura a digitalizace dokumentů“ - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 334/18 

RM bere na vědomí zrušení veřejné podlimitní zakázky na dodávky „HW infrastruktura 

a digitalizace dokumentů“ z důvodu nedoručení žádné nabídky na realizaci. 

 

 

4. VZ na dodávky „Mzdový, personální a docházkový IS“ - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 335/18 

RM schvaluje přidělení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Mzdový, personální 

a docházkový IS“ firmě Elanor spol. s r. o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, IČO: 

15887219, za nabídkovou cenu 1 207 580,00 Kč včetně DPH.  

 

 

5. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace do 

projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji" 

Usn. RM č. 336/18 

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

IČO 49753533, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ financovaného 

z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 

Usn. RM č. 337/18 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06, IČO 70891168, zastoupeném 

Ing. Jaroslavem Bradáčem, členem Rady Karlovarského kraje (Příjemcem), a Mateřskou školou 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizací, Ostrov, PSČ 363 01,  

IČO 49753533, zastoupenou Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou (Partnerem), v předloženém 

znění.  

 

Usn. RM č. 338/18 

RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Železného podpisem „Souhlasu zřizovatele se 

zapojením základní / mateřské školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ pro Mateřskou 

školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, IČO 49753533, dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce.  

 

 

6. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace do projektu " Obědy do škol v Karlovarském kraji" 

Usn. RM č. 339/18 

RM souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, IČO 49753363, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 

financovaného z operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 

s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 

Usn. RM č. 340/18 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06, IČO 70891168, zastoupeném 

Ing. Jaroslavem Bradáčem, členem Rady Karlovarského kraje (Příjemcem), a Základní školou 
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a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizací, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 49753363, zastoupenou Mgr. Martinem Fousem, ředitelem (Partnerem), v předloženém 

znění.  

 

Usn. RM č. 341/18 

RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Železného podpisem „Souhlasu zřizovatele se 

zapojením základní / mateřské školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ pro Základní 

školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou organizaci, IČO 49753363, 

dle Pravidel pro žadatele a příjemce.  

 

 

7. Předání majetku do správy ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 342/18 

RM souhlasí s převedením majetku – vybavení atletického stadionu v celkové hodnotě 

1 827 415,81 Kč vč. DPH – do správy Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 

organizaci.   

 

 

8. Žádost MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace o zapojení do projektu 

MŠMT-šablony pro MŠ a ZŠ II.  

Usn. RM č. 343/18 

RM souhlasí Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizaci, IČO 49753533, 

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. 

 

 

9. Pronájmy, výpůjčky 

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

- bez usnesení 

 

b) Změna Nájemní smlouvy reg. č. 032-12-02-06  

Usn. RM č. 344/18 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 032-12-02-06, ve znění pozdějších dodatků, 

uzavřené s panem Zdeňkem Volkovjakem, IČ 10344373, se sídlem 36301 Ostrov, Dlouhá 88, 

na pronájem prostorů určených k podnikání v „Areálu č. p. 175“, Ostrov, Jáchymovská ulice, 

spočívající ve zúžení předmětu nájemní smlouvy o prostor určený k podnikání o výměře 70,00 

m2 v I. NP budovy bez č. p./ č. e., která je součástí pozemku st. p. č. 290/1 (v NS označená jako 

290/1/C), dohodou ke 01.05.2018. 

V případě, že dodatek k nájemní smlouvě s panem Zdeňkem Volkovjakem nebude uzavřen do 

30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení RM panu Zdeňku Volkovjakovi, bude dnem 

následujícím po uplynutí této lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

10. Prodeje 

a) Prodej pozemku p. p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

- bez usnesení  

 

 

11. Vyřazení a likvidace nákladů za znalecký posudek a geometrický plán z evidence majetku 

města  
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Usn. RM č. 345/18 

RM schvaluje vyřazení a likvidaci nákladů z evidence majetku na vypracování znaleckého 

posudku č. 7650-38/2016 ve výši 3 200,00 Kč a geometrického plánu č. 369-155/2016 ve výši 

4 961,00 Kč, vzniklých při realizaci bezúplatného převodu pozemků p. č. 388/1 a části p. č. 

388/6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a pozemků p. č. 366/5 a 366/13 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, 

od společnosti AGRO TRAVEL, spol. s r.o. 

 

 

12. Schválení podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje " Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji " 

Usn. RM č. 346/18 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje „Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 

 

 

13. Informace starosty 

a) Žádost DK Ostrov o souhlas se smlouvou na dotaci na 50. FOH 

Usn. RM č. 347/18 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši  

200 tis. Kč na 50. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana z rozpočtu 

Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary – 

Dvory, PSČ 360 06, IČO 70891168, zastoupeném Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní 

hejtmanky (Poskytovatelem), Domem kultury Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00520136, zastoupenou Ing. Miroslavem 

Očenáškem, ředitelem (Příjemcem), a Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 00254843, zastoupeným Ing. Josefem Železným, starostou (Zřizovatelem), 

v předloženém znění. 

 

 

b) Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 

Usn. RM č. 348/18 

RM souhlasí se zapojením Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, 

IČO 49753347, do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ financovaného z operačního 

programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci 

výzvy č. 30_18_008  Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

Usn. RM č. 349/18 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06, IČO 70891168, zastoupeném 

Ing. Jaroslavem Bradáčem, členem Rady Karlovarského kraje (Příjemcem), a Základní školou 

Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753347, 

zastoupenou Mgr. Helmutem Harzerem, ředitelem (Partnerem), v předloženém znění. 

Usn. RM č. 350/18 

RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Železného podpisem „Souhlasu zřizovatele se 

zapojením základní / mateřské školy do projektu kraje financovaného z Operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem“ pro Základní 

školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkovou organizaci, IČO 49753347, dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce.  

 



6 
 

 

c) VZ - Metropolitní datová síť – optické propojení - trasa komora u ZZS - ZA6 a trasa VS56 - 

VS10 - VS11 - výběr dodavatele 

Usn. RM č. 351/18 

RM vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku "Metropolitní datová síť – optické propojení - trasa 

komora u ZZS - ZA6 a trasa VS56 - VS10 - VS11" nabídku č. 1 dodavatele ŠPRINC ZEMNÍ 

STAVBY s.r.o., Chomutovská 1209, 43201 Kadaň, IČO: 03979652 pro nesplnění zadávacích 

podmínek, dodavatel v nabídce překročil předpokládanou cenu zakázky. 

 

Usn. RM č. 352/18 

RM přiděluje veřejnou zakázku "Metropolitní datová síť – optické propojení - trasa komora u 

ZZS - ZA6 a trasa VS56 - VS10 - VS11" nabídce č. 2 předloženou dodavatelem Hippmann 

s.r.o., Hlavní třída 675, 36301 Ostrov, IČO: 02291754 s nabídkovou cenou 1 151 096,61 Kč 

bez DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele. Zakázka bude dokončena do 20. 7. 2018. 

 

d) Žádost o podnájem na čp. 612 – F. F.  

Usn. RM č. 353/18 

RM souhlasí s  podnájmem bytu o velikosti 3+kk v Ostrově pro pí F. F., na dobu od 18. 4. 2018 

do 31. 3.2019. 

 

 

e) Záštita nad 4. ročníkem Mezinárodního festivalu J. C. F. Fischera 

Usn. RM č. 354/18 

RM bere na vědomí převzetí záštity starosty města Ing. Josefa Železného nad 4. ročníkem 

Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera.  

 

f) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

Usn. RM č. 355/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní T. F., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

9 244,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 356/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu L. M. , naposledy bytem, ve výši 3 398,00 

Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 357/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní L. R., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

3 306,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 358/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu K. B., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

 4 001,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 359/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu L. B., naposledy bytem Ostrov, ve výši  

5 599,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 360/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu J. G., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

457,00 Kč pro nevymahatelnost. 
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Usn. RM č. 361/18 

RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu J. Š., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

673,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 362/18 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po panu J. O., naposledy bytem Ostrov, ve výši 

58 458,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. RM č. 363/18 

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelé paní I. P., naposledy bytem Ostrov, 

ve výši 91 762,80 Kč pro nevymahatelnost. 

 

 

14. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Petr Šindelář, LL.M. v. r.                                   Ing. Petr Nedvěd, v. r. 

    1. místostarosta města                   člen RM 


