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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 7. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 19. března 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková 

Omluveni:      Petr Kalousek 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová   

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

3. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení dvou přípravných tříd ve školním roce 2018/2019 

4. Občan města roku 2017 

5. Pronájmy, výpůjčky 

a) Umístění technologie telekomunikační sítě a telekomunikačních kabelů v majetku 

Města Ostrov 

6. Realizace stavby „Ostrov, Oprava rozvodů ÚT okruhu VS 1“  

7. B.j. 18 PB - KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092 (Hornická č.p. 617)- 

Dodatek č. 2 

8. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 1. a 5. 

etapa" - zadávací dokumentace 

9. Rozpočtová opatření 

10. Územní studie Ostrov, Jáchymovská ulice – vlečka 

11. Domácí kompostéry 3 - schválení podání žádosti o dotaci 

12. Výběr zhotovitele - Oprava kapličky na p. č. 3128 Ostrov 

13. Výběr zhotovitele Oprava zámecké zdi část A + B v Ostrově 

14. VZ - Most přes Bystřici u skateparku - výběr zhotovitele. 

15. Informace starosty 

a) Rezignace na post předsedy redakční rady Ostrovského měsíčníku  

16. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OKS k bodům 2 až 4, 15a)  

Vedoucí OMM k bodům 5 a 6 

Vedoucí OI k bodům 7 a 8 

Vedoucí OF k bodu 9 

Vedoucí ORÚP k bodům 10 a 11 

Vedoucí OSMM k bodům 12 až 14 
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1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 186/18 

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

pod č. 62/17, 143/17, 1100/17 a z roku 2018 pod č. 86/18, 107/18 až 109/18, 117/18, 119/18, 

125/18, 129/18, 141/18 až 143/18, 145/18, 152/18 až 178/18 a 183/18 až 185/18. 

 

 

2. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

Oblast kultury a zájmových aktivit – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 187/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 35 000,00 

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

s činností spolku CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

28556534, zastoupený Evou Šimkovou.  

 

Usn. RM č. 188/18 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Český 

rybářský svaz z. s., místní organizace Ostrov se sídlem Jáchymovská 175, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 18229646, zastoupený Vladimírem Vaňoučkem.  

 

Usn. RM č. 189/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

s činností spolku DiFadlo z. s., se sídlem Mírové náměstí 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

1822381, zastoupený Martinou Novotnou. 

 

Usn. RM č. 190/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

s činností spolku Divadelní spolek Ochotníci Ostrov z. s., se sídlem Mírové nám. 733, PSČ 

363 01, IČO 5634504, zastoupený Janem Marešem.  

 

Usn. RM č. 191/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

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

s činností spolku Experiment Ostrov z. s., se sídlem Dolní Žďár 96, PSČ 363 01, IČO 

6727841, zastoupený Ondřejem Hechtem.  

 

Usn. RM č. 192/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

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

s pořádáním doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2018 s Galerií umění 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 

1215/6, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem. 

 

Usn. RM č. 193/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 12 000,00 

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

s pořádáním akce Jarní zpívání s příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, příspěvkovou 
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organizací Karlovarského kraje, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

49753771, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 

 

Usn. RM č. 194/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 50 000,00 

tis. Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu části nákladů 

spojených s účastí studentů na Pražském studentském summitu, přeshraniční spolupráci se 

školami ve Spolkové republice Německo, Gymnaziáles pro Gymnázium Ostrov, 

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 49753771, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 

 

Usn. RM č. 195/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

s obnovou klubového kolejiště a stavbou žákovských modelů se spolkem Modelářský klub 

SMČR reg. č. 33 Klub železničních modelářů Ostrov p. s., se sídlem Školní 624/4, Karlovy 

Vary – Stará Role, PSČ 360 17, IČO 73727776, zastoupený Jiřím Výborným.  

 

Usn. RM č. 196/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

s  provozem a osobními náklady související se vznikem a provozem doučovacího a 

výukového centra Světluška poskytujícího služby dětem a mládeži s Marií Rondevaldovou, se 

sídlem Komenského 932, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 61795461. 

 

Usn. RM č. 197/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

tis. Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů na dopravu 

spojených s účastí na festivalu Posviť si na pro spolek MINIDIV z. s., se sídlem Na Kopci 

1477, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26595176, zastoupený Mgr. Irenou Konývkovou. 

 

Usn. RM č. 198/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

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

Modelářství jako základ technické vzdělanosti se spolkem Modelářský klub Ostrov p. s., se 

sídlem Krušnohorská 1079/6, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49754688, zastoupený Karlem 

Klingorou. 

 

Usn. RM č. 199/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dtace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

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

pořádáním akcí Kytička pro maminku, Michaelská pouť, 23. předvánoční setkání seniorů  

a Odpolední čaje s Oblastní charitou Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou.   
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Usn. RM č. 200/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 30 000,00 

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

s činností spolku a 20. výročí založení se spolkem ORBIS PICTUS – OSTROV z. s., se 

sídlem Seifertova 649, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 70876134, zastoupený Mgr. Monikou 

Lesserovou.  

 

Usn. RM č. 201/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 40 000,00 

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

s pořádáním hudebního festivalu Ostrovský Kodrcák se spolkem Ostrovský Kodrcák  z. s., se 

sídlem Kollárova 1267, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26560291, zastoupený Pavlem Jindrou.  

 

Usn. RM č. 202/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 40 000,00 

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

s pořádáním akce předávání předsednictví Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů se 

spolkem Podkrušnohorský spolek velocipedistů z. s., se sídlem Klášterní 1401, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 6800017, zastoupený Davidem Štěpánkem.  

 

Usn. RM č. 203/18 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 mezinárodními závody se spolkem Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří z. s., se sídlem 

S.K. Neumanna 991, Ostrov,  PSČ 363 01, IČO 66362601, zastoupený Tomášem Kilíkem.  

 

Usn. RM č. 204/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

pořádáním akcí Nejsilnější muž Ostrova a Rockové odpoledne se spolkem RIBI z Atlantisu   

z. s., se sídlem Horská 884, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26592321, zastoupený Mgr. Liborem 

Bílkem. 

 

Usn. RM č. 205/18 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 akce Muzikantské pozdní odpoledne s panem Richardem Rychlíkem, nar. xxxx, 

bytem xxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 

 

Usn. RM č. 206/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 50 000,00 

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

s pořádáním akce Vítání miminek se spolkem Rodinné centrem Ostrůvek z. s., se sídlem 

Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26630729, zastoupený Pavlínou Liškovou. 

 

Usn. RM č. 207/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 50 000,00 

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

s provozem a aktivitami centra se spolkem Rodinné centrem Ostrůvek z. s., se sídlem Lidická 

1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26630729, zastoupený Pavlínou Liškovou. 
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Usn. RM č. 208/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 45 000,00 

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

s pořádáním akcí Ostrovské varhanní jaro, Kulturní rok, Vánoce 2018 s Římskokatolickou 

farností Ostrov, se sídlem Malé nám. 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49750631, zastoupenou 

Mgr. Markem Bonaventurou Hricem.  

 

Usn. RM č. 209/18 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 celoroční činností organizace Služby pro rodinu z. ú., se sídlem Merklín 82, Merklín, PSČ 

362 34, IČO 3581781, zastoupeného Sonjou Hronovou Hlůžkovou DiS.   

 

Usn. RM č. 210/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 40 000,00 

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

s aktivním životem se zrakovým handicapem se Sjednocenou organizací nevidomých             

a slabozrakých České republiky z. s., oblastní odbočka Karlovy Vary, se sídlem Krakovská 

1695/21, Praha 1, PSČ 110 01, IČO  65399447, zastoupenou Mgr. Pavlem Poláškem. 

 

Usn. RM č. 211/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 50 000,00 

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

s pořádáním významných sportovních, kulturních a společenských akcí pro zrakově postižené 

se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky z. s., oblastní 

odbočka Karlovy Vary, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1, PSČ 110 01, IČO  65399447, 

zastoupenou Mgr. Pavlem Poláškem. 

 

Usn. RM č. 212/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 25 000,00 

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

s pořádáním poznávacích zájezdů se Spolkem přátel města Ostrova z. s., se sídlem Zámecký 

park 224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49751158, zastoupený Marií Hellerovou. 

 

Usn. RM č. 213/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 20 000,00 

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

s pořádáním akce Tour de Kolečko s panem Vladimírem Křížem, nar. xxxx, bytem xxxx, 

Jáchymov, PSČ 362 51. 

 

Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 214/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Rockový Ostrov 2018 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem 

Lidická 1212, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 
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Usn. RM č. 215/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 20 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Kulturní sezónu 

roku 2018 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 

26355752, zastoupený Mgr. Ditou Kinštnerovou. 

 

Usn. RM č. 216/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Prima rok 2018 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., se sídlem 

Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. RM č. 217/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 53 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Den pro 

zdraví, návštěvy divadelních a hudebních představení, taneční odpoledne, zájezdy a provoz 

kanceláře se Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 1036, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, zastoupený Juditou Ilkovou. 

 

Usn. RM č. 218/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 35 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených se zájezdy a činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní 

organizace Ostrov, se sídlem Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupený 

Ing. Jiřím Žemličkou. 

 

Usn. RM č. 219/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s organizací společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový 

spolek důchodců Ostrov z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

26584450, zastoupený Petrem Surňákem. 

 

 

Oblast sportu – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 220/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 45 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu materiálního vybavení 

začínajících biatlonistů se spolkem Biatlon Klub OSTROV z. s., se sídlem Májová 844, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 6229450, zastoupený Michaelou Kuncovou. 

 

Usn. RM č. 221/18 

RM schvaluje poskytnutí programové 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 činností spolku Karate Do Ostrov z. s., se sídlem Mánesova 1026, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

01260251, zastoupený Marcelem Šolcem.  
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Usn. RM č. 222/18 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Lukáše       

a Heidi Juránkovu, xxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupené JUDr. Tomášem Juránkem.   

 

Usn. RM č. 223/18 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Anetu 

Kyryljuk, xxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupenou Pavlou Kyryljuk.   

 

Usn. RM č. 224/18 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro SKK Ostrov 

z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou 

Hejhalovou.  

 

Usn. RM č. 225/18 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 15 000,00 

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

s činností a pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem Lidická 

1201, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupený Vladimírem Ječmenem. 

 

Usn. RM č. 226/18 

RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Stáj Prima 

horseland z. s., se sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený 

Denisou Pačanovou.  

 

Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 227/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupený Jiřím Čechmanem. 

 

Usn. RM č. 228/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 650 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se 

sídlem Vančurova 1340, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem 

Bursíkem. 

 

Usn. RM č. 229/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 310 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI 

OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený 

Vlastimilem Šindarem. 
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Usn. RM č. 230/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu 

lyžařských běžeckých tras se společností První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida 

Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem 

Račkem. 

 

Usn. RM č. 231/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov,  

PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 

 

Usn. RM č. 232/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 55 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s přípravou a účastí na MČR 2018 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima horseland 

z. s., sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou 

Pačanovou.  

 

Usn. RM č. 233/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 245 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním závodu Běh 17. listopadu se spolkem Tělovýchovná 

jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, 

zastoupený Miroslavem Faktorem. 

 

Usn. RM č. 234/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 140 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná 

jednota Ostrov z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, 

zastoupený Ladislavem Martínkem. 

 

Usn. RM č. 235/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností a účastí na mistrovství světa v Barceloně se spolkem TS Mirákl 

z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou 

Burešovou. 

 

Usn. RM č. 236/18 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve 

výši 190 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu 

mládežnického volejbalu v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko  

z. s., sídlem Vítězná 414/72, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem 

Merunou. 
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Usn. RM č. 237/18 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 

pro City Triathlon Karlovy Vary z. s., se sídlem Šmeralova 320, Karlovy Vary, PSČ 36005, 

IČO 27011186, zastoupený Vladimírem Malým.  

 

 

3. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení dvou přípravných tříd ve školním roce 2018/2019 

Usn. RM č. 238/18 

RM souhlasí se zřízením dvou přípravných tříd pro školní rok 2018/2019 v Základní škole  

a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. 

 

 

4. Občan města roku 2017 

Usn. RM č. 239/18 

RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2017“ Ing. Václavu Šrámkovi, 

válečnému veteránovi, za jeho aktivitu v Československé obci legionářské Karlovy Vary a 

předsednictvu OV Českého svazu bojovníků za svobodu Karlovy Vary. Jako badatel se 

zabývá především vojenskou historií, dohledává válečné veterány, dlouhodobě pracoval na 

seznamu nespravedlivě stíhaných a vězněných na Jáchymovsku v letech 1945 – 1961.  

 

 

5. Pronájmy, výpůjčky 

5a) Umístění technologie telekomunikační sítě a telekomunikačních kabelů v majetku Města 

Ostrov 

Usn. RM č. 240/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu k bydlení č. p. 84, který je 

součástí pozemku p. č. st. 247, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, s panem K. 

O., bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, a manželi, K. I. a K. L., oba bytem Ostrov, xxxx, PSČ 

363 01, pro umístění technologie telekomunikační sítě, tj. rozvaděče, ve kterém je umístěna 

technologie telekomunikační sítě, a pro uložení telekomunikačních kabelů, za účelem 

zřizování, provozování, údržby a úprav nebo výměn telekomunikačního zařízení Města 

Ostrov, jehož je vlastníkem, a za účelem ochrany svého zařízení před negativními zásahy 

třetích subjektů či negativními vlivy jiných zařízení, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 

2 500,00 Kč za rok. 

 

Usn. RM č. 241/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu k bydlení č. p. 112, který 

je součástí pozemku p. č. st. 97/1, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, s paní 

N. J., bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, pro umístění technologie telekomunikační sítě, tj. 

rozvaděče, ve kterém je umístěna technologie telekomunikační sítě, a pro uložení 

telekomunikačních kabelů, za účelem zřizování, provozování, údržby a úprav nebo výměn 

telekomunikačního zařízení Města Ostrov, jehož je vlastníkem, a za účelem ochrany svého 

zařízení před negativními zásahy třetích subjektů či negativními vlivy jiných zařízení, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 2 500,00 Kč za rok. 
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Usn. RM č. 242/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části rodinného domu č. p. 121, který je 

součástí pozemku p. č. st. 75, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,                         

s panem P. J., bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, pro umístění technologie telekomunikační 

sítě, tj. rozvaděče, ve kterém je umístěna technologie telekomunikační sítě, a pro uložení 

telekomunikačních kabelů, za účelem zřizování, provozování, údržby a úprav nebo výměn 

telekomunikačního zařízení Města Ostrov, jehož je vlastníkem, a za účelem ochrany svého 

zařízení před negativními zásahy třetích subjektů či negativními vlivy jiných zařízení, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 2 500,00 Kč za rok. 

 

Usn. RM č. 243/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu k bydlení č. p. 10, který je 

součástí pozemku p. č. st. 96/1, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,                     

s panem B. L., bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, pro umístění technologie telekomunikační 

sítě, tj. rozvaděče, ve kterém je umístěna technologie telekomunikační sítě, a pro uložení 

telekomunikačních kabelů, za účelem zřizování, provozování, údržby a úprav nebo výměn 

telekomunikačního zařízení Města Ostrov, jehož je vlastníkem, a za účelem ochrany svého 

zařízení před negativními zásahy třetích subjektů či negativními vlivy jiných zařízení, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 2 500,00 Kč za rok. 

 

Usn. RM č. 244/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu k bydlení č. p. 18, který je 

součástí pozemku p. č. st. 82, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,                     

s panem S. P., bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, pro umístění technologie telekomunikační 

sítě, tj. rozvaděče, ve kterém je umístěna technologie telekomunikační sítě, a pro uložení 

telekomunikačních kabelů, za účelem zřizování, provozování, údržby a úprav nebo výměn 

telekomunikačního zařízení Města Ostrov, jehož je vlastníkem, a za účelem ochrany svého 

zařízení před negativními zásahy třetích subjektů či negativními vlivy jiných zařízení, na dobu 

neurčitou, za nájemné ve výši 2 500,00 Kč za rok. 

 

Usn. RM č. 245/18 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu občanské vybavenosti č. 

p. 53, který je součástí pozemku p. č. st. 199, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Ostrov, xxxx, PSČ 363 

01, s manželi J. A., Ing., a J. B., oba bytem xxxx, Boží Dar, PSČ 362 62, pro umístění 

technologie telekomunikační sítě, tj. rozvaděče, ve kterém je umístěna technologie 

telekomunikační sítě, a pro uložení telekomunikačních kabelů, za účelem zřizování, 

provozování, údržby a úprav nebo výměn telekomunikačního zařízení Města Ostrov, jehož je 

vlastníkem, a za účelem ochrany svého zařízení před negativními zásahy třetích subjektů či 

negativními vlivy jiných zařízení, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 2 500,00 Kč za rok. 

 

 

6. Realizace stavby „Ostrov, Oprava rozvodů ÚT okruhu VS 1“  

Usn. RM č. 246/18 

RM souhlasí s tím, aby stavebník, společnost Ostrovská teplárenská, a.s., se sídlem 

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498, realizoval v lokalitě dokončené stavby 

„Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků“, vybudované s přispěním dotace, 

získané z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, reg.č. 

projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01203, stavbu „Ostrov, Oprava rozvodů ÚT okruhu VS 1“, dle 

PD Arch.č. KA-05-2017/01-T, vypracované v období 01-02/2018 projektantem Ing. Karlem 

Beránkem – Kalora projekt, Sukova 1227, 363 01 Ostrov, IČO: 138 73 105 a to za podmínky, 
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že stavebník uvede na své náklady stavbou dotčené pozemky a příslušenství, které náleží do 

udržitelnosti dotačního projektu „Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků“ do 

původního odpovídajícího stavu, tak aby nedošlo ke zpochybnění nároků na přijatou dotaci, 

převezme záruky zhotovitelů díla dotačního projektu a zároveň splní oprávněné podmínky 

účastníků správního řízení vedeného stavebním úřadem v dané věci.   

 

 

7. B.j. 18 PB - KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092 (Hornická č.p. 617) 

- Dodatek č. 2 

Usn. RM č. 247/18 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 289-17-08-21 ze dne 22. 3. 

2017 na realizaci stavby B.j. 18 PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092. 

Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacích listů 

ZL 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 a 16 ve výši 159 055,35 Kč včetně DPH 15%. Celková cena 

stavby činí 21 114 610,90 Kč včetně DPH 15%. 

 

 

8. VZ na zhotovitele stavby "Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého - 1. a 5. 

etapa" - zadávací dokumentace 

Usn. RM č. 248/18 

RM schvaluje pro výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, 

Palackého – 1. a 5. etapa“ zadávací řízení formou Zjednodušeného podlimitního řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. 

Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 

Usn. RM č. 249/18 

RM ukládá OI provést rozpočtové opatření tak, aby bylo zajištěno financování stavby. 

 

 

9. Rozpočtová opatření 

9a) Rozpočtové opatření č. 7/2018 – OKS – přijatý neinvestiční transfer od obce Krásný Les 

na zabezpečování požární ochrany  

Usn. RM č. 250/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 20.000 Kč z přijatého 

neinvestičního transferu od obce Krásný Les na zabezpečování požární ochrany JSDH. 

 

9b Rozpočtové opatření č. 8/2018 – OKS - přesun finančních prostředků na restaurování 

zapůjčeného obrazu Mojžíšův zázrak s vodou 

Usn. RM č. 251/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 30.000 Kč na restaurování sbírkových 

předmětů v majetku města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 30.000 

Kč na restaurování zapůjčeného obrazu Mojžíšův zázrak s vodou. 
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9c) Rozpočtové opatření č. 9/2018 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození oplocení a budovy čp. 997 

Usn. RM č. 252/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 8.353 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 8.353 Kč na opravy v ZŠ Májová.  

 

9d) Rozpočtové opatření č. 10/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro 

Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 253/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 159.140,80 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, Halasova 765, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

9e) Rozpočtové opatření č. 11/2018 – 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. 254/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 163.672,80 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. 

 

9f) Rozpočtové opatření č. 12/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

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

školu Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 255/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 531.225,20 Kč z účelové 

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

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

9g) Rozpočtové opatření č. 13/2018 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

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

školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 256/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 685.352 Kč z účelové 

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

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

Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace pod účelovým znakem 

33063. 
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9h) Rozpočtové opatření č. 14/2018 – MP - účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce na 

vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce u městské policie 

Usn. RM č. 257/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 240.000 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné 

práce u městské policie pod účelovým znakem 33063. 

 

9i) Rozpočtové opatření č. 15/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro MAS Krušné hory o.p.s. na akci „Čištění řeky Ohře 2018“ 

Usn. RM č. 258/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 5.000 Kč na řádku pro poskytování 

individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 5.000 Kč na 

individuální dotaci pro MAS Krušné hory o.p.s. na akci „Čištění řeky Ohře 2018“. 

 

9j) Rozpočtové opatření č. 16/2018 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro cizí příspěvkovou organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče 

Usn. RM č. 259/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 50 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč na poskytnutí 

individuální dotace pro cizí příspěvkovou organizaci Zařízení následné rehabilitační a 

hospicové péče. 

 

 

10. Územní studie Ostrov, Jáchymovská ulice – vlečka 

- bez usnesení 

 

 

11. Domácí kompostéry 3 - schválení podání žádosti o dotaci 

Usn. RM č. 260/18 

RM schvaluje projekt „Domácí kompostéry 3“ ve smyslu předloženého návrhu. 

 

Usn. RM č. 261/18 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 103. výzvy Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický 

cíl 3.1 – prevence vzniku odpadů, na projekt „Domácí kompostéry 3“, jehož celkové 

předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, nepřesáhnou 

871 200,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 262/18 

RM zplnomocňuje starostu města k jednání se Státním fondem životního prostředí ve věci 

projektu „Domácí kompostéry 3“. 

 

Usn. RM č. 263/18 

RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit přípravu projektu „Domácí 

kompostéry 3“ pro podání žádosti o dotaci a ukládá odboru správy majetku města zařadit 

finanční prostředky do rozpočtu města na rok 2019 na realizaci projektu v případě získání 

dotace. 
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12. Výběr zhotovitele - Oprava kapličky na p. č. 3128 Ostrov 

Usn. RM č. 264/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Oprava kapličky na parc. č. 3128 Ostrov“ uchazeči s nabídkou č.2  Jakub Bukovský, Husova 

2390, 440 01 Louny, IČ:87035634 za cenu 360 841,00 Kč bez DPH, tj. 436 617,00 Kč včetně 

DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

13. Výběr zhotovitele Oprava zámecké zdi část A + B v Ostrově  

Usn. RM č. 265/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Oprava zámecké zdi část A+B v Ostrově“ uchazeči s nabídkou č. 5 Konopa Vladimír s.r.o., 

Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role, IČ:03565785 za cenu 1 118 557,00 Kč bez DPH, tj. 1 353 

453,90 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

14. VZ - Most přes Bystřici u skateparku - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 266/18 

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 „Most přes Bystřici u skateparku" uchazeči s nabídkou č. 1 – SANAP 

společnost s ručením omezeným, Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 41324714, s 

nabídkovou cenou 1 496 612,87 Kč bez DPH, tj. 1 810 901,57 Kč včetně DPH, jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

15. Informace starosty 

15a) Rezignace na post předsedy redakční rady Ostrovského měsíčníku  

Usn. RM č. 267/18 

RM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Kříže na post předsedy redakční rady 

Ostrovského měsíčníku ke dni 19. 3. 2018.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  starosta města         1. místostarosta města               


