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Město Ostrov 
Usnesení 

z 25. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 6. listopadu 2017 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, Petr Kalousek, Ing. Jitka Samáková 
Omluveni:       
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala: Šárka Růžičková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření 
3. Mimořádná přidělení bytů 
4. Směny, přechody, přidělaní a podnájmy bytů 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
6. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím 

rezervního fondu  
7. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přijetím finančního 

účelově určeného daru 
8. VZ "Poskytování právní a advokátních služeb" - schválení zadávací dokumentace 
9. Návrh dohod o změně VPS uzavřených obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích 

10. Platový výměr ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace - v listinné podobě 
11. VZ „Služby spojené s údržbou města Ostrov“ - výběr zhotovitele 
12. VZ „Údržba městské zeleně“ - výběr zhotovitele 
13. VZ „Odpadové hospodářství města Ostrov“ - výběr zhotovitele 
14. VZ „Opravy a údržba veřejného osvětlení“ - výběr zhotovitele 
15. Usnesení z dopravní komise ze dne 27. 9. 2017 
16. Informace starosty 

a) Odvolání člena Komise pro propagaci a historickou paměť města  
b) Žádost o finanční dar na podporu sportovce 
c) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Senior Expres Ostrov“ 

17. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodu 2 
Vedoucí OSVZ k bodům 3 až 5 
Vedoucí OKS k bodům 6 až 10, 16a), 16b) 
Vedoucí OSMM k bodům 11 až 15 
Vedoucí ORÚP k bodu 16c) 
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1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 970/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 1053/16 a z roku 2017 pod č. 746/17 až 751/17, 816/17 až 819/17, 825/17, 826/17, 
846/17 až 849/17, 912/17, 925/17, 935/17 až 942/17, 944/17, 945/17, 948/17, 962/17, 963/17, 
965/17, 966/17, 968/17 a 969/17. 
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a) Rozpočtové opatření č. 190/2017 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození oplocení, sloupu VO a dopravní značky 
Usn. RM č. 971/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 190/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 24.456 Kč z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 24.456 Kč na opravy a údržbu 
nebytových prostor.  
 
2b) Rozpočtové opatření č. 191/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci objektu 
bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
Usn. RM č. 972/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 191/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 250 tis. Kč z dopravní a technické infrastruktury ve 
východní části průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 250 tis. 
Kč na rekonstrukci objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo. 
 
2c) Rozpočtové opatření č. 192/2017 – OKS – vyúčtování a vrácení účelového příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ od ZŠ a MŠ 
Myslbekova 996, příspěvková organizace  
Usn. RM č. 973/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 192/2017: 
Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 80,86 Kč z účelového příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních škol pod 
účelovým znakem 1099 pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace. 
 
2d) Rozpočtové opatření č. 193/2017 – OI – přesun finančních prostředků na metropolitní síť 
Usn. RM č. 974/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 193/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 135 tis. Kč na dopravní a technickou 
infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2017 o 135 tis. Kč na metropolitní síť. 
 
2e) Rozpočtové opatření č. 194/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků na likvidaci 
bioodpadu 
Usn. RM č. 975/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 194/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 60 tis. Kč z jarního svozu odpadu a zvyšují 
se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 60 tis. Kč na likvidaci bioodpadu. 
 
 
 



3 
 

2f) Rozpočtové opatření č. 195/2017 – OKS – přijatá účelová dotace z Ministerstva vnitra na 
úhradu nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Usn. RM č. 976/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 195/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 28.360 Kč z neinvestiční 
účelové dotace Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
pod účelovým znakem 14004. 
 
2g) Rozpočtové opatření č. 196/2017 – OI – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek v MPZ Ostrov 
Usn. RM č. 977/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 196/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 296 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek 
v PMZ Ostrov pod účelovým znakem 34054. 
 
2h) Rozpočtové opatření č. 197/2017 – OI – přesun finančních prostředků na přístavbu 
tělocvičny u ZŠ JVM na provedení přeložky vedení kabelů NN 
Usn. RM č. 978/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 197/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 380 tis. Kč na dopravní a technickou 
infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2017 o 380 tis. Kč na na přístavbu tělocvičny u ZŠ JVM na provedení přeložky 
vedení kabelů NN. 
 
2i) Rozpočtové opatření č. 198/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na výdaje spojené 
s konáním Valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP ČR 
Usn. RM č. 979/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 198/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 tis. Kč na z programových dotací na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
20 tis. Kč na výdaje spojené s konáním Valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP ČR. 
 
 
3. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 980/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům L. a N. H.  
 
Usn. RM č. 981/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. S. 
 
Usn. RM č. 982/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. B.  
 
Usn. RM č. 983/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 v Ostrově manželům J. a  A. 
H. 
 
 
Usn. RM č. 984/17 
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RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. S. L. 
 
Usn. RM č. 985/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 4+1 v ul. Družební 1323/4 v Ostrově manželům 
A. M. L 
 
Usn. RM č. 986/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. J. K. 
 
Usn. RM č. 987/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům R.  a J. H. 
 
Usn. RM č. 988/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v ul. Odborů 619/19 v Ostrově pí. I. Š. 
 
Usn. RM č. 989/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. A. G. 
 
Usn. RM č. 990/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. E. S.  
 
Usn. RM č. 991/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. H. Č. 
Usn. RM č. 992/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům M. a D. R. 
 
Usn. RM č. 993/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v přístavbě čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. M. Š. 
 
Usn. RM č. 994/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 v Ostrově pí. T. S. 
 
Usn. RM č. 995/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/16 o velikosti 3+kk pro p. I. 
Š.  - na dobu od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. 
 
Usn. RM č. 996/17 
RM souhlasí s podnájmem bytu 1+kk v ul. Odborů čp. 612/8 v Ostrově pro p. D. J.  
 
Usn. RM č. 997/17 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/12 o velikosti 1+kk pro pí. E. S. – na 
dobu od 15. 11. 2017 do 31. 10. 2018. 
 
Usn. RM č. 998/17 
RM souhlasí se znovuzařazením žádosti pí. V. V. do Pořadníku na byty s nejvyšším 
nájemným, které je v místě a čase obvyklé, dle data podání původní žádosti. 
 
Usn. RM č. 999/17 
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RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele 
v tomto pořadí: D. P.,  T. P., E. S. 
 
Usn. RM č. 1000/17 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 1+1 v ul. Odborů 619/5 v Ostrově 
pí. M. F. 
 
Usn. RM č. 1001/17 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou 
službou v Ostrově o žadatele: A. S., J. Z. 
 
Usn. RM č. 1002/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
o žadatele: V. a A. Ž. 
 
Usn. RM č. 1003/17 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově p. 
V. H. 
 
Usn. RM č. 1004/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+kk v ul. Krušnohorská 615/3 
v Ostrově p. A. P. 
 
Usn. RM č. 1005/17 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Václavem L. H. k bytu v ul. Jáchymovská 
1377/29 na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. 
 
 
4. Směny, přechody, přidělaní a podnájmy bytů 
- bez usnesení.  
 
 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 1006/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro M. P., zastoupeného paní K. P.  ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 1007/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro E. D., zastoupenou paní K. D. ve výši 5.000 Kč. 
 
6. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím 
rezervního fondu  
Usn. RM č. 1008/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 
organizace, ve výši max. 80 000,00 Kč vč. DPH na dofinancování nákladů na jazykově 
vzdělávací zájezd žáků základní školy. 
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7. Žádost Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, o souhlas s přijetím finančního 
účelově určeného daru 
Usn. RM č. 1009/17 
RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 40 000,00 Kč od společnosti 
N. G. Reality, a. s., se sídlem Jagellonská 2430/20, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00, IČO: 
26394545, pro Dům kultury Ostrov, příspěvkovou organizaci, na zajištění adventního 
koncertu v klášterním areálu.  
 
 
8. VZ "Poskytování právní a advokátních služeb" - schválení zadávací dokumentace 
Usn. RM č. 1010/17 
RM schvaluje pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Poskytování právních  
a advokátních služeb“ zahájení zjednodušeného podlimitního řízení a schvaluje zadávací 
dokumentaci. Kritériem pro hodnocení nabídek bude ekonomická výhodnost nabídky dle 
zadávací dokumentace. 
 
 
9. Návrh dohod o změně VPS uzavřených obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích 
Usn. RM č. 1011/17 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Merklín a městem 
Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1012/17 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Doupovské Hradiště  
a městem Ostrov v předloženém znění. 
 
 
10. Platový výměr ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 1013/17 
RM stanovuje panu Ing. Miroslavu Očenáškovi, řediteli Domu kultury Ostrov, příspěvkové 
organizace, plat v navržené výši s platností od 01.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
11. VZ „Služby spojené s údržbou města Ostrov“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 1014/17 
RM přiděluje veřejnou zakázku „Služby spojené s údržbou města Ostrov“ uchazeči 
s nabídkou číslo 1 - Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 
42194920 s nabídkovou cenou 126 976 433,12 Kč bez DPH (t.j.153 641 484,08 Kč vč. DPH). 
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12. VZ „Údržba městské zeleně“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 1015/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena přiděluje veřejnou zakázku „ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ“ pro část I. uchazeči 
s nabídkou číslo 1 – Lubomír Kříž, Severní 1187, 363 01 Ostrov, IČ: 13871501 s nabídkovou 
cenou 25.304.656,80 Kč bez DPH (30.618.634,72 Kč včetně DPH). Pro část II. uchazeči 
s nabídkou číslo 1 - Lubomír Kříž, Severní 1187, 363 01 Ostrov, IČ: 13871501 s nabídkovou 
cenou 23.857.370,40 Kč bez DPH (28.867.418,18 Kč včetně DPH). 
 
 
13. VZ „Odpadové hospodářství města Ostrov“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 1016/17 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky " Odpadové hospodářství města Ostrov " uchazeče 
s nabídkou číslo 1 - Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 
42194920 s nabídkovou cenou 113 258 632,00 Kč bez DPH a 137 042 944,72 Kč s DPH. 
 
 
14. VZ „Opravy a údržba veřejného osvětlení“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 1017/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější 
nabídky a přiděluje veřejnou zakázku „Údržba a opravy veřejného osvětlení“ uchazeči: 
Werner Hüttner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČ: 42850550, DIČ: CZ7103201886 s 
nabídkovou cenou 10 728 224,00 Kč bez DPH (12 981 151,00 včetně DPH).  
 
 
15. Usnesení z dopravní komise ze dne 27. 9. 2017 
Usn. RM č. 1018/17 
RM nesouhlasí s využitím části asfaltové plochy tržiště u lékárny jako parkoviště. 
 
Usn. RM č. 1019/17 
RM nesouhlasí s omezením parkování na tržišti v ulici U Nemocnice na dobu 60 minut, v 
době od 8 do 18 hodin. Omezení se vztahuje na čtyři stání.  
 
Usn. RM č. 1020/17 
RM souhlasí s tím, aby vjezd do vnitrobloku před čp. 1109 - 1114 v ulici Krušnohorská nebyl 
omezen jen pro obyvatele vnitrobloku. 
 
Usn. RM č. 1021/17 
RM souhlasí, aby v bezejmenné ulici (před restaurací Atlantis) byl ponechán stávající způsob 
dopravního uspořádání, tzn. - neinstalovat zpomalovací polštáře. 
 
Usn. RM č. 1022/17 
RM nesouhlasí se zřízením rezidenčního parkování pro obyvatele Starého náměstí. 
16. Informace starosty 
16a) Odvolání člena Komise pro propagaci a historickou paměť města  
Usn. RM č. 1023/17 
RM odvolává v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Jana Filipa, MSc., MBA z funkce člena Komise 
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pro propagaci a historickou paměť města z důvodu vzdání se funkce ředitele příspěvkové 
organizace Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary. 
 
16b) Žádost o finanční dar na podporu sportovce 
Usn. RM č. 1024/17 
RM schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 
pro D. Z., Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu části nákladů spojených s účastí na závodech 
v zámoří (Jihoafrická republika a Chile).  
 
16c) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Senior Expres Ostrov“ 
Usn. RM č. 1025/17 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Senior 
Expres Ostrov“ 
 
 
17. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Josef Železný          Mgr. Petr Šindelář, LL.M.         
   starosta města            1. místostarosta města 


